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สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/๒๕๕๙
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 255๙
ณ ห้องประชุม 1๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้มาประชุม
: กรรมการ 25 คน และผู้ชว่ ยเลขาฯ 1 คน
ผู้ไม่มาประชุม
: กรรมการ 1 คน (ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
ผู้เข้าร่วมประชุม : ๒9 คน
ประธานในทีป่ ระชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เลขานุการ
: นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
เรื่อง/สาระสําคัญ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ กล่าวแนะนํา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายนําชัย พรหมมีชัย และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุม

มติ คพช.
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ งชาติ ครั้งที่
3/๒๕๕9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9 สหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18
สิงหาคม 2559
(หน้า 4)
โดยมีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 52
ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 คํ าสั่ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ เพิ กถอนการ
ประชุ มใหญ่ ชุ มนุ มร้ านสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย จํ ากั ด
(หน้า ๕-6)
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด ได้มีหนังสือ
แจ้งว่า รองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ได้ มี คําสั่ง ที่ สสพ.2
3/2559 ลว.9 สิงหาคม 2559 เพิกถอนการประชุมใหญ่
สามัญประจําปีชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด
และการประชุม ใหญ่ วิสามั ญ ซึ่งมีระเบียบวาระในการ
เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ และการเลื อ กตั้ ง
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ส่ งผลให้ ชุ ม นุ ม ร้ านสหกรณ์ ฯ ไม่ มี
คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ดําเนินกิจการ
ฝ่ายเลขานุการ คพช.

รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดําเนินการจัดทํา
แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีสหกรณ์ถูกผลกระทบจาก
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ทําให้คณะกรรมการดําเนินการ
ต้ อ งพ้ น จากตํ าแหน่ งทั้ งคณะ เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ ส ามารถ
ดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ภายใน 2 เดือน และหากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้รายงาน
ที่ประชุมเพื่อขอขยายระยะเวลาการทํางาน
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ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 ในคราวนี้ จึงไม่มีประธานกรรมการ
ดําเนิ นการชุมนุ มร้านสหกรณ์ แห่งประเทศไทย จํากั ด เข้า
ร่วมประชุ มในฐานะประธานกรรมการดํ าเนิ นการชุ มนุ ม
สหกรณ์ระดับประเทศ ประเภทสหกรณ์ร้านค้า
วาระที่ 3.๒ สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย นรั ฐ ประชา จํ า กั ด
ฟ้องดําเนินคดีกับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ต่อศาลปกครอง (หน้า 6-8)
ด้วยศาลปกครองกลาง ได้มีคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การ
คดีหมายเลขดําที่ 1227/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
ระหว่างสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนรัฐประชา จํากัด ผู้ฟ้ องคดี
และกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ที่ 1 กั บพวก (คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3)
คณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติ ได้ มี มติ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
มอบอํานาจให้ นายทะเบี ยนสหกรณ์ เป็ นผู้รับมอบอํานาจ
ในการฟ้ องคดีหรือในการดําเนิ นคดี แทน คพช. ในทุ กคดี
โดยขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
คําให้การของกลุ่มกฎหมาย สํานักนายทะเบี ยนและกฎหมาย
กรมส่งเสริมสหกรณ์
วาระที่ 3.3 สหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอถอนอุทธรณ์
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 2 เรื่อง (หน้า 8-9)
3.3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเซีย จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเซีย จํากัด ได้มีหนังสือ
ที่ TAACOOP.26/2558 ลว.27 กรกฎาคม 2559
ขอถอนอุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

3.3.2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ได้มี
หนังสือ ที่ ชสอ.13356/2559 ลว.13 มิถุนายน 2559
ขอถอนอุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

มติ คพช.

รับทราบ

รับทราบ

รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา (หน้ า 10)
วาระที่ ๔.๑ การจัดทําหลักเกณฑ์การกําหนดวงเงินกู้และ
งวดชําระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ (หน้า 10-15)
ฝ่ายเลขานุการได้เสนอขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์
การกําหนดงวดชําระหนี้และวงเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
1. การกําหนดงวดชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ
และเงินกู้พิเศษ
2. การกําหนดจํานวนวงเงินในการให้กู้
3. การปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
วาระที่ ๔.๒ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการฟื้ นฟู กิ จการ เพื่ อร่ วมเป็ นคณะกรรมการกํ ากั บ
การบริ ห ารแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ (สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย น
คลองจั่น จํากัด) (หน้า ๑6-17)
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เสนอรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคณะอนุกรรมการคัดสรร
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านฟื้นฟูกิจการ ได้คัดสรรแล้ว
จํานวน 5 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุม คพช. พิจารณาคัดเลือก
เป็นกรรมการในคณะกรรมการกํากับแผนฟื้นฟูกิจการ 1 ท่าน
และเป็นผู้แทนสํารอง 1 ท่าน

มติ คพช.
มอบให้ ฝ่ ายเลขานุ การทบทวนหลั กเกณฑ์ การกํ าหนด
วงเงิ น กู้ แ ละงวดชํ า ระหนี้ ข องสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ งชาติ พิ จารณาอี กครั้ งหนึ่ ง โดยพิ จารณาให้ รอบคอบ
ถึงประเด็นปัญหา ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นไว้
วิเคราะห์ข้อมูลจํานวนสหกรณ์และลูกหนี้ที่มีงวดชําระหนี้
เกินกว่าหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
และจัดทําร่างระเบียบเสนอต่อที่ประชุมคราวต่อไป
คั ดเลื อก นายมานะ สุ ดสงวน ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อเป็ น
กรรมการกํากับการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด) และคัดเลือก นายสมพล ตันติสันติสม
เป็น ผู้แทนสํารอง โดยมอบให้ ฝ่ายเลขานุการดําเนิ นการ
ส่ งรายชื่ อให้ คณะกรรมการกํ ากั บการบริ หารแผนฟื้ นฟู
กิจการทราบต่อไป

วาระที่ 4.๓ การพิ จารณาเรื่ องข้ ออุ ทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 จํานวน 7 เรื่อง (หน้า 17)
วาระที่ ๔.๓.๑ กรณี ไม่ รั บอุ ทธรณ์ (สหกรณ์ การเกษตร คพช. มีมติไม่รับอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จํากัด
เนื่ องจาก สหกรณ์ ฯ ยื่ นอุ ทธรณ์ เกิ นกํ าหนดระยะเวลา
สามโคก จํากัด) (หน้า 18)
ขออุทธรณ์คําสั่ง ที่ 28/2559 ลว.15 มีนาคม 2559 ที่กฎหมายกําหนด
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
วาระที่ ๔.๓.๒ กรณีการสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมตาม ม.๒๐ คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช
จํากัด เนื่องจากมติที่ประชุมของสหกรณ์ ฯ ไม่ชอบด้วย
(สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จํากัด) (หน้า 19-20)
ขออุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ที่ นม 0010/3758 ลว.27 กฎหมาย
ตุลาคม 2558 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2557 ของสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จํากัด

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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มติ คพช.

วาระที่ ๔.๓.3 กรณีการสั่งให้คณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตาม ม.22 จํานวน 4 เรื่อง (หน้า 20-27)
๔.๓.3.๑ สหกรณ์ การเกษตรโกรกพระ จํากัด (หน้า 21-22) คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จํากัด
อุ ทธรณ์ คํ าสั่ ง ที่ 26/2559 ลว.23 มี นาคม 2559 เนื่ อ งจาก ข้ อ อุ ท ธรณ์ ข องสหกรณ์ ฯ ฟั ง ไม่ ขึ้ น คํ า สั่ ง
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
นายทะเบียนสหกรณ์ชอบแล้ว
๔.๓.3.2 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด (หน้า 22-23)
อุทธรณ์คําสั่ง ที่ 17/2559 ลว.29 มกราคม 2559
ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง
๔.๓.3.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จํากัด (หน้า 23-26)
อุทธรณ์คําสั่ง ที่ สข 0010/232 ลว.17 พฤศจิกายน
2558 ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ์ แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่อง

คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย
จํ า กั ด เนื่ อ งจาก ข้ อ อุ ท ธรณ์ ข องสหกรณ์ ฯ ฟั ง ไม่ ขึ้ น
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบแล้ว
คพช. มีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
จํ า กั ด เนื่ อ งจาก ข้ อ อุ ท ธรณ์ ข องสหกรณ์ ฯ ฟั ง ไม่ ขึ้ น
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ชอบแล้ว

๔.๓.3.4 ชุ มนุ มร้านสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย จํ ากั ด (หน้ า
26-27)
อุ ทธรณ์ คํ าสั่ ง ที่ สสพ.2 10/2559 ลว.9 มี นาคม
2559 ให้ คณะกรรมการดํ าเนิ นการชุ มนุ มร้านสหกรณ์ ฯ
แก้ไขข้อบกพร่อง

คพช. มี ม ติ ย กอุ ท ธรณ์ ของชุ ม นุ ม ร้ า นสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จํากัด เนื่องจาก ข้ออุทธรณ์ของชุมนุมร้าน
สหกรณ์ฯ ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 44
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้เสนอ รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการดําเนินการใน 3 ประเด็น
ประเด็นไว้ 3 เรื่อง ดังนี้
ตามที่ ป ระธานกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ
ประเด็นที่ 1 เรื่องการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะ ได้นําเสนอ
ในเรื่องกฎหมายต้องพิจารณาให้รอบคอบ ฝ่ายเลขานุการ
ต้องสรุปประเด็นต่างๆ ให้รอบคอบและชัดเจน และหากมี
ทางเลือกให้คณะกรรมการได้พิจารณาก็จะเป็นส่วนช่วย
ในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
ประเด็นที่ 2 การยกระดับชั้นสหกรณ์ จะสามารถ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบว่าสหกรณ์ใดอยู่ชั้นใดได้หรือไม่
ขอให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อกฎหมายในกรณีดังกล่าว
ประเด็นที่ 3 กําหนดนโยบายผลักดันการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ โดยการปลุ กจิ ตสํานึ ก ในเรื่องจิต วิญ ญาณ
วิธีการ หลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์ให้เกิดแก่มวลสมาชิก
โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการศึกษาแผนงาน/โครงการเพื่อกําหนด
เป็นนโยบายการทํางานในปี 2560

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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เลิกประชุมเวลา 16.๓๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง)
ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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