
 
 

                                                                                                                                                                         

 
 
 

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 
 
 
 

เรื่อง การแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรพัย เอม็ บี เค กรุป จํากัด  
ดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค 

 
 
 
 

โดย 
 

นายสทิธิพร ปานใจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
นักวชิาการสหกรณชาํนาญการพิเศษ   

สังกัด กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสงเสรมิสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
 

(เสนอผลงานเขารับการประเมิน ป พ.ศ. 2559) 



 
 

                                                                                                                                                                        (1) 
 

คํานํา 
 

การดําเนินงานของสหกรณทีขั่ดตอกฎหมาย ถือเปนขอบกพรองในการดําเนินกิจการ     
ทีน่ายทะเบียนสหกรณสามารถใชอํานาจตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และ           
ทีแ่กไขเพิม่เติม พ.ศ. 2553 เพือ่ออกคําสัง่เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติการในการแกไข 
ซ่ึงการดําเนินการเพื่อใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาใชอํานาจในการออกคําสั่ง มีขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติทีส่ําคัญเพ่ือใหคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณมีผลบังคับโดยชอบตามกฎหมาย และถูกตองรัดกุม
โดยท่ีสามารถชี้แจงโตแยงกรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ และ
เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการแกไขขอบกพรองของสหกรณ 

การดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด          
ในประเด็นขอบกพรอง 2 ประเด็น คือการลงทุนเงินของสหกรณไมเปนไปตามกฎหมาย และการจายเงิน
จูงใจการถือหุน เปนขอบกพรองที่นายทะเบียนสหกรณออกคําสัง่ใหคณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติเพ่ือ
แกไขขอบกพรองนั้น ผูเสนอผลงานซึง่มีสวนรวมในการดําเนินการไดแสดงวิธีการ ขัน้ตอนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงานเสนอตอนายทะเบียนสหกรณจนกระทัง่
ออกคําสั่งใหสหกรณแกไขขอบกพรอง รวมถึงการชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณไดอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณดวย 
แมวาในขณะที่จัดทําผลงานฉบับนี  ้ผลการแกไขขอบกพรองของสหกรณจะยังไมเสร็จสิ ้นสมบูรณ  
เนื่องจากยังอยูในชวงระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดใหแกไขขอบกพรอง แตผลงานฉบับนี ้        
ไดแสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงานในข้ันตอนตาง ๆ การแกไขปญหาอุปสรรคจนกระท่ังนายทะเบียนสหกรณ 
ออกคําสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรอง ถือวาไดดําเนินการแกไขขอบกพรองของสหกรณ
จนจบกระบวนการในสวนของนายทะเบียนสหกรณตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวแลว เพียงแตยังตองติดตาม
ผลการแกไขขอบกพรองตามวิธีการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดตอไป 

ผูเสนอผลงานขอขอบคุณผูบังคับบัญชา และผูรวมงานทีใ่หคําปรึกษาและมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานจนแลวเสร็จ และหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานฉบบันี้จะเปนประโยชนแกเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 
ผูตรวจการสหกรณ และผูสนใจท่ัวไป ท่ีจะใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานการแกไขขอบกพรองของสหกรณ 

 
 สิทธิพร ปานใจ 
                                           สงิหาคม 2559 
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บทคัดยอ 
 

ช่ือเรื่อง การแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ดําเนินการนอกกรอบ
วตัถุประสงค 

โดย นายสทิธพิร ปานใจ ตาํแหนงนกัวชิาการสหกรณชาํนาญการ  
 กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
 เอกสารเสนอประกอบการขอประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ  
 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
ป พ.ศ. 2559 

.................................................................... 
  

ป 2557 สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ดําเนินกิจการนอกกรอบวัตถุประสงค
ใน 2 ประเด็น คือ 1) สหกรณนําเงินไปลงทุนไมเปนไปตามกฎหมาย และ 2) สหกรณจายเงินจูงใจการถือหุน 
ในระหวางปบัญชีเปนผลตอบแทนจากการถือหุน ขัดตอกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ ในการแกไข
ขอบกพรองดังกลาวมีขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติตั้งแตการตรวจสอบขอเท็จจริง การเขียนรายงานผลการ
ตรวจสอบ คําสั ่งนายทะเบียนสหกรณ ตลอดจนการเขียนคําชีแ้จงตามคําอุทธรณของสหกรณตอ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ซ่ึงมีวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีตองดําเนินการใหถูกตองและ 
มีผลบังคับใหสหกรณแกไขขอบกพรองตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ  

ผูเสนอผลงานไดดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการเพื่อแกไขขอบกพรองของสหกรณ           
ออมทรพัย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 เขาตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณในฐานะผูตรวจการสหกรณ
และรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เพื่อใหทราบขอเท็จจริงในการดําเนินการของสหกรณและใชเปน
ขอมูลรายงานตอนายทะเบียนสหกรณ 

ขั้นตอนที ่2 รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อพิจารณา
ใชอํานาจออกคําสั่งใหสหกรณแกไขขอบกพรอง 

ข้ันตอนท่ี 3 นายทะเบียนสหกรณออกคําสั่งใหสหกรณแกไขขอบกพรอง  
ข้ันตอนท่ี 4 ในกรณีทีส่หกรณไมปฏิบัติตามและทําเรือ่งอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

ตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติจะแจงให               
ผูออกคําสั่งทําคําชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา   

ข้ันตอนท่ี 5 เขาตรวจการสหกรณเพื่อติดตามผลการแกไขขอบกพรองและพิจารณา
ดําเนินการเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 

การดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวเกิดผลสําเร็จของงานเม่ือนายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุ ป จํากัด แกไขขอบกพรองจากการ
ดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงคเรือ่งการลงทุนเงินของสหกรณไมเปนไปตามกฎหมายและการจายเงิน
จูงใจการถือหุนแกสมาชิก ซ่ึงมีผลบังคับโดยถูกตองตามกฎหมายและผูรับคําสั่งไมอาจโตแยงหรืออุทธรณ



 
 

                                                                                                                                                                        (3) 
 

จนเปนเหตุใหคําสัง่ตองยกเลิกไป ซ่ึงวิธีการและขั้นตอนการแกไขขอบกพรองดังกลาว เปนประโยชน              
ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ซึง่กรณีการแกไขขอบกพรองของ
สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด มีปญหา อุปสรรค และความยุงยากตอการปฏิบัติงานในหลาย
ขั้นตอน เชน ความรวมมือของสหกรณในการรับการตรวจสอบ ความยุงยากในการตรวจสอบเพื่อใหได
หลักฐานท่ีบงชี้วาคณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินกิจการจนเกิดขอบกพรอง เปนตน 

การเขาแนะนํา สงเสริมการดําเนินการกิจการของสหกรณอยางสม่าํเสมอ รวมถึงศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมที่สหกรณไดดําเนินการ จะชวยลดหรือระงับขอบกพรองในการดําเนินงานของ
สหกรณไดตั้งแตตน และชวยปองกันมิใหเกิดความเสียหายจํานวนมากกับสหกรณ ซ่ึงเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
ควรศึกษาและทําความเขาใจในกิจการท่ีสหกรณจะดําเนินการ วามีบทบัญญัติของกฎหมาย ขอบังคับ หรือ
ระเบียบใดท่ีเก่ียวของกับกิจการนั ้น เพื่อสามารถใหคําแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการไดอยาง
เหมาะสม ลดการเกิดขอบกพรองของสหกรณ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน 

สหกรณจัดตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึง่กัน
และกันตามหลักการสหกรณ สหกรณจึงตองดําเนินกิจการภายใตกฎหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
อํานาจกระทําการตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ แตจากการตรวจสอบผลการดําเนินการของ
สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด และจากรายงานการสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ พบวา
สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ไดดําเนินกิจการนอกกรอบวัตถุประสงคสองประการ คือ 

ประการแรก สหกรณลงทุนในกองทุนเปด หุนสามัญบริษัทตาง ๆ และหุนกูดอยสิทธิไมมี
หลักประกันเกินกวาทุนสํารอง โดยไมไดขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
ซ่ึงไมเปนไปตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
ประกอบประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรือ่งขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่น
ของสหกรณ พ.ศ. 2552 (บังคับใชในขณะนั้น) ขอ 3 (7) และขอ 4  

ประการที่สอง การจายเงินจูงใจการถือหุนในป 2557 ซ่ึงท่ีประชุมใหญสามัญประจําป
ของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติตั้งประมาณ 
การรายจายเงินจูงใจการถือหุนในป 2557 จํานวนเงิน 60 ลานบาท เพ่ือรองรับการจายเงินจูงใจการถือหุน
ใหแกสมาชิกในระหวางป โดยคํานวณเงินจูงใจการถือหุนจากทุนเรือนหุนของสมาชิกตามอัตรารอยละ             
ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่เขารวมประชุมไดทักทวงตอ                  
ท่ีประชุมใหญวาสหกรณไมสามารถกระทําได เนื่องจากการจายเงินจูงใจการถือหุนดังกลาวถือเปนการ             
ใหผลตอบแทนการถือหุนซึง่จะดําเนินการไดเมือ่สิ้นปบัญชีตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และเปนอํานาจของทีป่ระชุมใหญตามขอบังคับของสหกรณ 
และถือวามีเจตนาหลีกเลี่ยงขอกําหนดการจายเงินปนผลตามหุนซึง่กฎหมายไดกําหนดเกณฑขั้นสูงไว            
เม่ือสหกรณไดจายเงินจูงในการถือหุนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติ จึงถือวาคณะกรรมการดําเนินการ
กระทําเกินกวาอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับของสหกรณ  

จากกรณีท่ีสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ไดดําเนินกิจการดังกลาวซ่ึงขัดตอ
กฎหมายและขอบังคับของสหกรณ และถือเปนขอบกพรองในกิจการท่ีนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่ง
ใหสหกรณแกไขขอบกพรอง ตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงกระบวนการออกคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณตามมาตราดังกลาว จําเปนตองอาศัยขอมูล
ขอเท็จจริงจากรายงานการตรวจสอบโดยผูตรวจการสหกรณเพ่ือประกอบการพิจารณา  

ผู เสนอผลงานซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผู อํานวยการกลุ มตรวจการสหกรณ ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด จึงได
ดําเนินการรวมกับเจาหนาที่กลุมตรวจการสหกรณและเห็นวาการแกไขขอบกพรองจากการดําเนินการ     
นอกกรอบวัตถุประสงคท้ังสองประการดังกลาว มีความสําคัญ ดังนี้ 
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(1) ความสําคัญตอระบบสหกรณโดยรวม เพ่ือใหสหกรณอ่ืนทราบถึงผลกระทบจากการ
เกิดขอบกพรองในลักษณะดังกลาว มิใหมีการกระทําในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงเปนการดําเนินการเพ่ือแสวงหา
กําไรจากภายนอกดวยการลงทุนที่ไมเปนไปตามกฎหมาย และนําผลประโยชนที่ไดรับมาแบงปนกัน        
ในหมูสมาชิกในลักษณะของการจายเงินจูงใจการถือหุน ซึง่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตัง้สหกรณ
ตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

(2) ความสําคัญตอสมาชิกและสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด เพ่ือรักษา
ผลประโยชนของสหกรณและสมาชกิท่ีอาจไดรับความเสียหายจากการลงทุนท่ีมีความเสี่ยง และความเสียหาย
ตอคณะกรรมการดําเนินการท่ีอาจตองรับผิดชอบกระทําการของตน ซ่ึงมีมูลคาสูงนับรอยลานบาท  

(3) ความสําคัญตอหนวยงานสงเสริมสหกรณ ทั้งในบทบาทการแนะนําสงเสริม และ
กํากับดูแล เพ่ือมิใหเกิดปญหาการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว และเปนแนวทางในการ
แกไขขอบกพรองในลกัษณะดงักลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในสหกรณอ่ืน   

 
1.2 วัตถุประสงคของการดําเนินการ 

เพื่อใหทราบแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการของการแกไขปญหาขอบกพรองของสหกรณ               
ที่ดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงคเรื่องการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณและการจายเงินจูงใจการถือหุน
หรือเงินอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเปนผลตอบแทนจากการถือหุนท่ีจายระหวางปบัญชี  

 
1.3 ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

นับตั้งแตวันท่ีเขาตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป 
จํากัด เมือ่วันที ่11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่ใหแกไขขอบกพรอง เม่ือวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558 

 
1.4  ผูรวมดําเนินการ 

นางศรีรัตน จินตวร นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สัดสวนของผลงาน รอยละ 20 
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บทที ่2 
ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนินการ 

 
การแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ดําเนินการนอกกรอบ

วัตถุประสงค ผูเสนอผลงานไดใชความรูและแนวความคิดในการดําเนินการดังนี้  
2.1 พระราชบัญญัติสหกรณในสวนของนายทะเบียนสหกรณ การกํากับดูแลสหกรณ 

และการดําเนินงานของสหกรณ  
2.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรือ่งขอกําหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2552  
2.3 ขอหารือเก่ียวกับการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก  
2.4 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรือ่ง ขอบเขตการออกคําสั ่งตามมาตรา 22                 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.1 พระราชบัญญัติสหกรณในสวนของนายทะเบียนสหกรณ การกาํกับดูแลสหกรณ และการดําเนินงาน
ของสหกรณ (พระราชบัญญัติสหกรณ, 2542) 

มาตรา 16 ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(1) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแลสหกรณ                      

ใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
(2) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนสมุดและ           

แบบรายงานตาง ๆ ท่ีสหกรณตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมท้ังแบบพิมพอ่ืน ๆ ท่ีตองใชในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(3) แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี  
(4) ออกคําสัง่ใหมีการตรวจสอบหรือไตสวนเก่ียวกับการจัดตั้ง การดําเนินงาน 

หรือฐานะการเงินของสหกรณ  
(5) สัง่ใหระงับการดําเนินงานทัง้หมดหรือบางสวนของสหกรณ หรือใหเลิก

สหกรณ ถาเห็นวาสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
หรือสมาชิก  

(6) ถอนชื่อสหกรณออกจากทะเบียนสหกรณ  
(7) จัดทํารายงานประจําปแยกตามประเภทสหกรณเสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ  
(8) ออกระเบียบ หรือคําสัง่ เพื่อใหมีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

และเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ  
(9) กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี ้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของนายทะเบียนสหกรณ หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย  
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บรรดาอํานาจของนายทะเบยีนสหกรณในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  หรือ
การดําเนินการอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณอาจมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณ 
ผูตรวจการสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายใหปฏิบัติการแทนได 

การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 17 นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี 

หรือพนักงานเจาหนาที ่ซึ ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําสั ่งเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ       
มาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงาน 
การประชมุของสหกรณได 

มาตรา 18 เ พื ่อปฏิ บั ติ ก า รตามพระร าชบั ญญั ติ นี ้ ใ ห น ายทะ เบี ยนสหกรณ                                  
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึง่นายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได และ
ใหผูซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือหรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตามสมควร  

ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซ่ึงเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 19 ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาทีต่รวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณตามที ่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เมือ่ตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบตอ                  
นายทะเบียนสหกรณ 

มาตรา 20 ถาท่ีประชุมใหญหรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมติอันเปนการ
ฝ าฝ นกฎหมาย ข อบั ง คับระเบี ยบของสหกรณ  ระเบี ยบหรือคํ าสั ่งของนายทะเบี ยนสหกรณ                                  
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได 

มาตรา 21 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูจัดการ หรือเจาหนาท่ีของสหกรณทําใหสหกรณเสียหาย 
ถาสหกรณไมรองทุกขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณรองทุกขหรือฟองคดี
แทนสหกรณได และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยใหสหกรณเปนผูออกคาใชจายที่เกีย่วกับ
การรองทุกข ฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานอัยการ
แลวแตกรณี 

มาตรา 22 ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน จนทําใหเสื ่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมี
ขอบกพรองเกีย่วกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตาม
รายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้ 

(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและ
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(2)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนทีเ่ปนเหตุ
ใหเกิดขอบกพรองหรือเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 

(3)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณหยุดปฏิบัติหนาทีเ่ปนการชั่วคราว
เพ่ือแกไขขอบกพรองนั้นใหแลวเสร็จตามวิธีการ และภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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(4)  ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือให
กรรมการซ่ึงเก่ียวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 

มาตรา 60 ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวา 
รอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไมเกินรอยละหาของ             
กําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้ 

(1)  จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่กําหนด           
ในกฎกระทรวงสําหรับสหกรณแตละประเภท 

(2) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับ
สหกรณในระหวางป 

(3) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณไมเกินรอยละสิบ
ของกําไรสุทธิ 

(4)  จายเปนทุนสะสมไว เพื่อดําเนินการอยางหนึ ่งอยางใดของสหกรณ
ตามท่ีกําหนดในขอบังคับ 

มาตรา 61 ทุนสํารองตามมาตรา 60 วรรคหนึง่ จะถอนจากบัญชีทุนสํารองไดเพือ่ชดเชย
การขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม
ตามมาตรา 100 

มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน  
(2)  ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินทีมี่วัตถุประสงคเพื่อใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ  
(3)  ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  
(4)  ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงิน

แกสหกรณ  
(5)  ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน  
(6)  ซือ้หุ นของสถาบันที ่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือ

สงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  
(7)  ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด  
มาตรา 63 ใหสหกรณที่มีวัตถุประสงคเพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร             

ท่ีสมาชิกผลิตข้ึน พิจารณาซ้ือหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอ่ืน 
 

2.2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่น
ของสหกรณ พ.ศ.2552 

ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันที ่
23 กันยายน 2552 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงขอกําหนดการนําเงินของสหกรณฝากหรือลงทุน
อยางอ่ืนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพ่ือใหเกิดความม่ันคงกับสหกรณมากยิ่งข้ึน  
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (7) และมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันที ่
23 กันยายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ จึงออกประกาศกําหนดการนําเงินของ
สหกรณฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการ
ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2550 

ขอ 2 ในประกาศนี ้ 
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 

ซ่ึงประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 

“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความวา ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเงิน หุนกูท่ีมี
หลกัประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ 

ขอ 3  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใชเงิน

ท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4) บัตรเ งินฝาก หรือใบรับเ งินฝากที ่ออกโดยบริ ษัทเ งินทุนหรือบริ ษัท

เครดิตฟองซิเอร ซ่ึงสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพือ่การแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นัน้ไดรับการจัดอันดับความนาเชือ่ถือตั้งแตระดับ 
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชือ่ถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

(6) หุ นกู ที ่มีหลักประกัน หรือหุ นกู ไมดอยสิทธิ ที ่ไดรับการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชือ่ถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่กําหนดไวตาม (1) ถึง (6) โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอน 

ขอ 4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ
และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณจึงจะดําเนินการได 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณที่ไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอืน่ของสหกรณ พ.ศ. 2550 อยูกอน
วันท่ีประกาศฉบับนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 
ธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานกรรมการพัฒนา          

การสหกรณแหงชาติ 
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2.3 ขอหารือเกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก (สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย, 2557)  
กรมสงเสริมสหกรณไดตอบขอหารือของกรมตรวจบัญชีสหกรณเกี่ยวกับการจายเงิน

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสคิป จํากัด เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2556 จํานวน 
10,686,616.86 บาท คิดเปนรอยละ 113.73 ของงบประมาณ โดยใชเกณฑคํานวณจากอัตรารอยละของ
เงินทุนเรือนหุนของสมาชิกและดอกเบีย้เงินใหกูทีส่มาชิกจายให ทําใหสหกรณมีผลการดําเนินงานสําหรับ
ปสิน้สุดทางบัญชี วันที ่31 ธันวาคม 2556 ขาดทุนจํานวน 595,950.34 บาท ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เห็นวาการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกสหกรณตามเกณฑดังกลาว ถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
ตามที่ท่ีประชุมใหญของสหกรณเห็นชอบ และตามกฎหมายสหกรณการจายเงินปนผลและเงินเฉลีย่คืนแก
สมาชิก จะกระทําไดตอเม่ือสหกรณมีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเทานั้น 

กรมสงเสริมสหกรณ ไดพิจารณาแลวมีความเห็น ดังนี้ 
1. การจายเงินสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกของสหกรณ แมขอบังคับของสหกรณจะได

กําหนดวัตถุประสงคและอํานาจกระทําการใหสหกรณสามารถจัดใหมีสวัสดิการหรือใหการสงเคราะห           
ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวไดก็ตาม แตการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตอง
กําหนดระเบียบสหกรณในเรื่องเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกของสหกรณสําหรับเปน
แนวทางปฏิบัติของสหกรณ และสหกรณจะตองจัดสรรกําไรสุทธิในแตละปเพื่อเปนทุนสวัสดิการหรือ
สงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัวตามขอบังคับสหกรณ ขอ 28 (7) หรือหากไมมีการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปเพ่ือเปนทุนสําหรับการดังกลาว คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองจัดทําแผนงาน
และงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณเพือ่เสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
และจะตองดําเนินการในการจายสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกไมเกินกวาวงเงินตามแผนและงบประมาณ
คาใชจายท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญนั้น 

2. ตามขอเท็จจริงทีไ่ดรับแจงจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ปรากฏวาสหกรณออมทรัพย 
สคิป จํากัด ไดมีการจายเงินสวัสดิการเพือ่ชวยเหลือสมาชิกสหกรณตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ เมือ่วันที ่19 พฤศจิกายน 2556 ใหสหกรณจายเงินเพือ่สงเสริมสุขภาพตามยอดทุน
เรือนหุนสะสมระหวางวันที ่1 มกราคม ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ในอัตรารอยละ 5 ของทุนเรือนหุน 
และรอยละ 3 ของดอกเบี้ยเงินกูที่จายแกสหกรณ โดยกําหนดจายวันที ่24 ธันวาคม 2556 ซ่ึงปรากฏ
ยอดเงินทีส่หกรณจายเปนจํานวนรวม 10,686,616.86 บาท คิดเปนรอยละ 113.73 ของเงินงบประมาณ 
เปนการจายเงินเกินกวาที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณ ประกอบกับหลักเกณฑที่กําหนดที่
จายเงินสวัสดิการนัน้เปนหลักเกณฑเดียวกับการจายเงินปนผลตามหุนทีช่ําระแลว และเงินเฉลี่ยคืนตาม
สวนธุรกิจท่ีสมาชิกไดทําไวกับสหกรณ ซ่ึงเปนอํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญของสหกรณจะตองพิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป ดังนั้น จึงเปนการที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําเกินกวาอํานาจ
หนาที่ตามขอบังคับของสหกรณและเขาขายการกระทําอันเปนการฝาฝนขอบังคับและกฎหมายวาดวย
สหกรณซ่ึงไมอาจกระทําได แตเม่ือไดมีการกระทําแลว คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะตองรับผิดชอบ
แกไขขอบกพรองตามกฎหมายวาดวยสหกรณตอไป 
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2.4 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่อง ขอบเขตการออกคําส่ังตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 (นายทะเบียนสหกรณ, 2556) 

โดยที่นายทะเบียนสหกรณ ไดมีคําสั่งมอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณที่แตงตั้ง
จากขาราชการสังกัดกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในการออกคําสั่งเปนหนังสือ              
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณปฏิบัติการตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
ท้ังนี้ เห็นสมควรใหรองนายทะเบียนสหกรณท่ีแตงตั้งจากขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนผูใชอํานาจ
ออกคําสั่งในกรณีที่สหกรณมีขอบกพรองทางการเงินการบัญชีตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการ
ตรวจสอบ แตเนือ่งจากขอบกพรองทางการเงินการบัญชีบางลักษณะอาจเปนขอบกพรองทางกิจการหรือ
ฐานะการเงินของสหกรณในเวลาเดียวกัน จึงกําหนดขอบเขตอํานาจในการออกคําสั่งใหปฏิบัติการตาม
มาตรา 22 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้  

1. ใหรองนายทะเบียนสหกรณทีแ่ตงตัง้จากขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีอํานาจ
ออกคําสัง่เปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณปฏิบัติการแกไขขอบกพรองทางการเงิน การบัญชี 
ตามมาตรา 22 ดังนี้ 

1.1 ขอบกพรองทางการบัญชี ในกรณีทีส่หกรณไมปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 65 
และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 คือ 

(1) จัดทําบัญชีไมเปนไปตามแบบรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(2) จัดทําบัญชีไมถูกตองตามความเปนจริง 
(3) บันทึกบัญชีไมเรียบรอย ไมเปนปจจุบัน 

- ไมบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดในวันท่ีเกิดเหตุนั้น 
- ไมบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน 3 วันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตอง

บันทึกรายการ (กรณีไมเก่ียวกับกระแสเงินสด) 
(4) เอกสารประกอบการลงบัญชีไมสมบูรณและไมครบถวน 

- เอกสารชํารุด 
- เอกสารเสียหาย 
- เอกสารไมถูกตอง เชน มีความผิดปกติในเรื่องฉบับจริงหรือไม หรือไม

ลงลายมือชื่อ 
- เอกสารสูญหาย 

(5) บัญชีไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนํา/คําสั่ง/ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ 
กําหนดรวมท้ังตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

(6) สหกรณไมจัดทํางบดุล หรือจัดทํางบดุลไมเปนไปตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว
ตามมาตรา 66 

(7) งบดุลมีรายการไมถูกตองครบถวนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
1.2 ขอบกพรองทางการเงิน อันเปนมูลเหตุท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามระเบียบ วาดวย

การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ  
2. ใหรองนายทะเบียนสหกรณท่ีแตงตั้งจากขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ มีอํานาจออก

คําสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณปฏิบัติการแกไขขอบกพรองตามมาตรา 22 ตาม
รายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ ในกรณีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามขอ 1 



 
 

                                                                                                                                                                      9 

 

บทที่ 3 
ผลการดําเนินงาน 

 
3.1  เนื้อหาสาระและข้ันตอนการดําเนินงาน 

สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงคโดยการ         
นําเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพยแลวนําผลกําไรจากการลงทุนมาจายเปนเงินจูงใจการถือหุ นใหแก
สมาชิกในระหวางป โดยตัดเปนคาใชจายมากกวารอยละ 60 ของคาใชจายทั้งหมด ทําใหสหกรณมีกําไร
สุทธิลดลง สงผลตอการสะสมทุนสํารองของสหกรณ และการจัดสรรเปนเงินปนผลเพียงเล็กนอยโดยไมตอง
คํานึงถึงอัตราการจายเงินปนผลทีก่ฎหมายกําหนดเกณฑสูงสุดไว เพราะสมาชิกไดรับไดผลตอบแทนเปนเงิน
จูงใจการถือหุ นในระหวางปบัญชีไปแลว โดยทีอั่ตราการจายเงินจูงใจการถือหุ นเปนไปตามที ่
คณะกรรมการดําเนินการเปนผูกําหนด สมาชิกสวนใหญจึงถือหุนกับสหกรณจํานวนมากเพือ่รับเงินจูงใจ
การถือหุนดังกลาว เปนการใชสหกรณเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนมาแบงปนกันในหมูสมาชิก
และหลบเลี่ยงการจายเงินปนผลตามท่ีกฎหมายกําหนดอัตราข้ันสูงไว ซ่ึงการกระทําดังกลาวถือวาสหกรณ
มีขอบกพรองใน 2 ประการ คือ  

- สหกรณลงทุนไมเปนไปตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ประกอบประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุน
อยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2552 (บังคับใชในขณะนั้น) 

- จายเงินจูงใจการถือหุนใหกับสมาชิกโดยตัดเปนคาใชจายระหวางป ซึง่ถือเปนการจาย
ผลตอบแทนในการถือหุนท่ีจะกระทําไดเม่ือสิ้นปบัญชีและโดยอํานาจของท่ีประชมุใหญ 

ข้ันตอนในการดําเนินการใหสหกรณแกไขขอบกพรอง 
(1) เขาตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณในฐานะผูตรวจการสหกรณและ

รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

(2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ ตอนายทะเบยีนสหกรณ  
(3) ยกรางคําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกไขขอบกพรอง  
(4) ชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ กรณีสหกรณอุทธรณ

คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
(5) เขาตรวจการสหกรณเพ่ือติดตามผลการแกไขขอบกพรอง  

 

3.2 สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ โดยมีสัดสวนของผลงานรอยละ 80 
3.2.1 ข้ันตอนท่ี 1: เขาตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณในฐานะ

ผูตรวจการสหกรณและรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

 ผูเสนอผลงานเปนผูตรวจการสหกรณท่ีไดรับมอบหมาย ไดเขาตรวจสอบกิจการ
และฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด เมือ่วันที ่11 พฤศจิกายน 2557 ณ ท่ีทําการ
สหกรณ  

 วัตถุประสงคของการเขาตรวจเพื่อใหทราบขอเท็จจริงวาสหกรณไดดําเนินการ
อยางไรเม่ือรับทราบขอสังเกตของกรมตรวจบัญชีสหกรณและหนังสือทักทวงของสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 กรณีการลงทุนเงินของสหกรณและจายเงินจูงใจการถือหุนแกสมาชิกไมเปนไป   
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ตามกฎหมาย และตรวจสอบขอเท็จจริงตลอดจนเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานประกอบการรายงานเพ่ือเสนอให
นายทะเบียนสหกรณพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา 22 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ             
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ซ่ึงมีรายละเอียดในการเขาตรวจการ ดังนี้ 

(1) การเตรียมการกอนเขาตรวจ 
 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1 ไดแจงเวียนคําสั่ง

มอบหมายผูตรวจการสหกรณที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของแตละสหกรณ       
ใหทราบกอนแลว และเพื ่อไมใหเกิดปญหาในการเขาตรวจ ผู เสนอผลงานไดเตรียมสําเนาคําสั ่ง             
นายทะเบียนสหกรณที่ไดมอบหมายใหผูเสนอผลงานเปนผูตรวจการสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป 
จํากัด เพื่อแสดงตอสหกรณในวันเขาตรวจ และกําหนดนัดหมายวันเขาตรวจการกับสหกรณ เพือ่ใหเปน 
ไปตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ทีกํ่าหนดให
ผูตรวจการสหกรณที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลา
ทํางานของสหกรณ 

(2) กําหนดแนวทางการตรวจขอบกพรองท้ังสองเรื่อง ดังนี้ 
กรณีการลงทุนเงินของสหกรณไมเปนไปตามกฎหมาย  
- ตรวจสอบรายการลงทุนจากงบทดลองของสหกรณ วามีการลงทุน           

ในรายการใดบางและแตละรายการเปนรายการลงทุนท่ีเปนไปตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ประกอบประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรือ่งขอกําหนด            
เรื่องการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2552 หรือไม และมีมูลคาการลงทุนจํานวนเทาใด           
โดยตองจําแนกใหไดวาการลงทุนรายการใดที่เขาขายเปนการลงทุนที่สหกรณไมสามารถดําเนินการได
ตามท่ีกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ กําหนดไว 

- ตรวจสอบวาการลงทุนดังกลาวคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติ             
ใหลงทุนหรือไม หรือบุคคลใดเปนผูพิจารณาการลงทุน และคณะกรรมการดําเนินการทราบหรือไมวา         
เปนการลงทุนที่ไมเปนไปตามกฎหมาย เพื่อประกอบการใชอํานาจตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ  
สหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ในการเพิกถอนมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คราวท่ีมีมติใหลงทุนเงินท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย 

- เอกสารท่ีตรวจสอบไดแก รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
งบทดลอง เอกสารยืนยันการลงทุนเงินของสหกรณ 

กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน 
- สหกรณไดรับหนังสือของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 

พ้ืนท่ี 1 ท่ีไดทักทวงเรือ่งการจายเงินจูงใจการถือหุนวาสหกรณไมสามารถดําเนินการไดหรือไม และ                 
การดําเนินการเม่ือไดรับหนังสือแจงทักทวง 

- ตรวจสอบงบทดลองตั้งแตเดือนมกราคม 2557 จนถึงสิน้เดือนตุลาคม 
2557 (เดือนลาสุด ณ วันท่ีเขาตรวจ) วามีการจายเงินจูงใจการถือหุนหรือไม เปนจํานวนเงินเทาใด และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ เชน รายชื่อสมาชิกท่ีไดรับเงินจูงใจการถือหุน 

- เอกสารท่ีตรวจสอบไดแก รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
งบทดลอง วาท่ีประชุมไดมีมติใหจายเงินจูงใจการถือหุนหรือไม 
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(3) วันท่ีเขาตรวจสอบ  
ผู เสนอผลงานและผู รวมปฏิบัติงานไดพบกับประธานกรรมการสหกรณ 

และผู จัดการสหกรณ ซึ่งประธานกรรมการเปนผูชีแ้จงขอเท็จจริงตลอดจนซักถามแนวทางการแกไข
ขอบกพรอง และแสดงความเห็นตอกรณีการเขาตรวจสอบของผูเสนอผลงานและคณะ โดยในบางประเด็น
เปนการวิพากษวิจารณขอกําหนดของกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ 
ตลอดจนบทบาทของกรมสงเสริมสหกรณที่มีตอกิจการของสหกรณ ที่ไมเปนการสงเสริม สนับสนุน               
ใหสหกรณมีความเจริญทางธุรกิจและสรางผลประโยชนใหกับสมาชิกที่ลงทุนกับสหกรณ ผูเสนอผลงาน           
ไดแจงวัตถุประสงคการเขาตรวจและไดใชความพยายามในการชี้แจงทําความเขาใจในวัตถุประสงคของ
การจัดตัง้สหกรณออมทรัพย รวมถึงประเด็นการลงทุนเงินของสหกรณโดยอางอิงขอกําหนดในกฎหมาย
และขอบังคับของสหกรณ ซ่ึงมีสาระสําคัญในการชี้แจงและพูดคุยกับประธานกรรมการในวันที่เขาตรวจ 
ดังนี้ 

กรณีการลงทุนเงินของสหกรณ 
- ประธานกรรมการชี้แจงวากลุมบริษัท เอ็ม บี เค มีบริษัทในเครือที่มี

ความเชี่ยวชาญในดานตลาดการเงินและการลงทุน ซ่ึงใหคําปรึกษาเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพยหรือ
กองทุนอื่น ๆ ใหกับสหกรณและไดรับผลประโยชนจากการลงทุนที่ดีมาโดยตลอด ซึง่สหกรณไมมีโอกาส
ไดรับความเสียหายจากการลงทุนภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาโดยบุคลากรของบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญ ทําใหสมาชิกไดรับประโยชนตอบแทนไปดวย 

 ผูเสนอผลงานชี้แจงวา สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ไดรับ
การจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ จึงตองดําเนินกิจการภายใตกฎหมายสหกรณ 
กรณีการลงทุนเงินของสหกรณแมจะมีความเชื่อมัน่ในการลงทุนภายใตคําปรึกษาซึ่งเปนทีเ่ชื ่อมั่นของ
สหกรณก็ตาม แตเมือ่กฎหมายสหกรณกําหนดใหการลงทุนของสหกรณมีขอบเขตตามมาตรา 62              
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และตองดําเนินการตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ แมวาการลงทุนดังกลาวจะมี
ความม่ันคงและไดรับผลตอบแทนท่ีดี สหกรณก็ไมอาจดําเนินการได และเม่ือไดดําเนินการแลวยอมถือเปน
ขอบกพรองในการดําเนินกิจการซึง่นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจออกคําสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองไดตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553   

- ประธานกรรมการไดสอบถามแนวทางการแกไขขอพรอง หากสหกรณ
จะขอความเห็นชอบการลงทุนเงินของสหกรณจากนายทะเบียนสหกรณ เพือ่ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในรายการลงทุนที่สหกรณไดดําเนินการไปแลว                
ไดหรอืไม 

 ผูเสนอผลงานไดชี ้แจงวาคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ             
ไมสามารถใหความเห็นชอบรายการลงทุนยอนหลังได และจะเปนบรรทัดฐานทีไ่มถูกตองในการปฏิบัติเมื่อ
สหกรณตองการขอความเห็นชอบในการลงทุนครั้งตอไป  

กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน 
- ประธานกรรมการเห็นวาการจายเงินจูงใจการถือหุนใหแกสมาชิก ไมมี

กฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบใดมีขอหามเปนท่ีแนชัด การจายเงินจูงใจการถือหุนกระทําดวยความ
สุจริต คํานึงถึงผลประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับ  
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 ผู เสนอผลงานไดชี ้แจงโดยอางอิงจากหนังสือหนังสือตอบขอหารือ
เกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกของกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งการจายเงินสวัสดิการตาม
หนังสือตอบขอหารือดังกลาวเปนลักษณะเดียวกับที่สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด จายเงินจูงใจ
การถือหุ นซึ่งสามารถนําหลักการมาเทียบเคียงและชี ้แจงไดวา การจายเงินจูงใจการถือหุ นตามยอด             
ทุนเรือนหุ นสะสมเปนหลักเกณฑเดียวกับการจายเงินปนผลตามหุนทีช่ําระแลว ซึ่งสหกรณจะจายได            
เมื่อทราบผลกําไรสุทธิเมือ่สิ ้นปบัญชี และนําไปจัดสรรเปนเงินปนผลไมเกินรอยละสิบของทุนเรือนหุน            
ซ่ึงเปนอํานาจหนาทีข่องทีป่ระชุมใหญในการพิจารณาจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป การทีค่ณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณจายเงินจูงใจการถือหุนซ่ึงถือเปนการจายผลตอบแทนจากการถือหุน จึงเปนการกระทํา
เกินกวาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการตามท่ีขอบังคับของสหกรณกําหนด มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ขอกําหนดเรื่องอัตราการจายเงินปนผลซ่ึงกฎหมายกําหนดเกณฑข้ันสูงไว จึงเขาขายการกระทําอันเปนการ
ฝาฝนขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณ  

- ประธานกรรมการสอบถามแนวทางการแกไข 
 ผูเสนอผลงานไดชี้แจงขั้นตอนและแนวทางการแกไขขอบกพรองเรื่อง

การจายเงินจูงใจการถือหุนเบื้องตน ใหสหกรณระงับการจายเงินจูงใจการถือหุน และเรียกเงินจูงใจการ          
ถือหุนที่ไดจายใหกับสมาชิกกลับคืนทัง้จํานวน และหากสหกรณไมสามารถเรียกคืนเงินจูงใจการถือหุนได 
คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีมติใหจายเงินจูงใจการถือหุนตองเปนผูรับผิดชอบ 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานคือ ประธานกรรมการมีมุมมองตอสหกรณ
วาเปนองคกรทางธุรกิจทีส่ามารถดําเนินกิจการในการแสวงหากําไรเพือ่นําผลตอบแทนจายใหแกสมาชิก 
ซ่ึงการโตแยงดวยหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณท่ีไมมีขอกําหนดตามกฎหมายที่ชัดแจง             
ไมสามารถทําใหประธานกรรมการยอมรับคําชี้แจงของผูเสนอผลงาน จึงตองอางอิงตามขอกฎหมายถึง
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสหกรณตามมาตรา 33 คือสหกรณจะตัง้ขึน้ตองมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ และการจัดสรรกําไรสุทธิตาม มาตรา 60 วรรคสอง (1) คือทีป่ระชุมใหญอาจจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปภายใตขอบังคับเปนเงินปนผลตามหุ นที ่ชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่กําหนด           
ในกฎกระทรวง รวมถึงการลงทุนเงินของสหกรณตามมาตรา 62 และประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ ซ่ึงเปนการชี้แจงโดยอาศัยการบังคับตามขอกฎหมายซ่ึงประธานกรรมการไมอาจ
ปฏิเสธได  

(4) ผลการตรวจสอบ 
 กรณีการลงทุนเงินของสหกรณ 
 ผูเสนอผลงาน ไดตรวจสอบรายการเงินลงทุนของสหกรณจากงบทดลอง  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 พบวามีรายการเงินลงทุนทีไ่มเปนไปตามตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2552 (บังคับใช ณ ขณะนั้น) ซ่ึงการ
ตรวจสอบในสวนนี้ผูตรวจตองมีความเขาใจถึงลักษณะของเงินลงทุนวารายการใดท่ีสหกรณสามารถลงทุนได 
และรายการใดทีอ่ยู นอกจากเหนือขอกําหนดในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติที่สหกรณไมสามารถฝากหรือลงทุนได และหากมีการรายงานขอมูลผิดพลาดอาจเปน
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ขอบกพรองในการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการพิจารณาของนายทะเบียนสหกรณ ในการออกคําสัง่ใหสหกรณ
แกไขขอบกพรองมีความผิดพลาดไปดวย  

 เมือ่ตรวจสอบรายการลงทุนตาง ๆ จากขอมูลในงบทดลอง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2557 พบวามีรายการลงทุนที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 14 รายการ จํานวนเงินลงทุน 
526,743,374.43 บาท เกินกวาทุนสํารองของสหกรณที่มีเพียง 1,293,073.92 บาท ขัดตอประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื ่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ             
พ.ศ.2552 ขอ 4 ซ่ึงรายการเงินลงทุนท่ีสหกรณไมสามารถกระทําไดปรากฏรายการตามตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1   แสดงรายการเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุ ป จํากัด ที่ไมเปนไปตาม

กฎหมาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  

ท่ี รายการเงินลงทุน 
จํานวนเงินท่ีลงทุน 

(บาท) 
1 หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MBK  98,392,105.07 
2 หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย TCAP 87,375,401.61 
3 หนวยลงทุนกองทุนเปดธนชาติทุนเพ่ิมทว ี 2,000,000.00 
4 กองทุนเปดธนชาติอินฟราสตรัคเจอรแอนดแน็ชเชอรัลรีซอรสฟนด 1,000,000.00 
5 กองทุนเปดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) 3,000,000.00 
6 กองทุนเปดกรุงศรีหุนปนผล (KFSDIV) 235,000,000.00 
7 บมจ.ปูนซิเมนตไทย 3,058,413.30 
8 กองทุนเปดกรุงศรีไดนามิคปนผล (KEDNM-D) 7,000,000.00 
9 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง (BTSGIF) 8,072,369.24 
10 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  1,841,064.53 
11 บจม.อินทัช โฮลดิ้ง 11,004,020.68 
12 หุนกู บมจ.เอ็ม บี เค 5,000,000.00 
13 หุนกู บมจ.ทุนธนชาติ 50,000,000.00 
14 หุนกู บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง 5,000,000.00 
 รวมท้ังสิ้น 526,743,374.43 

ท่ีมา: สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด 
  
กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน 

 สหกรณไดรับหนังสือทักทวงเรื่องการจายเงินจูงใจการถือหุนจากสํานักงาน
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พืน้ที ่1 ทีอ่อกเมือ่วันที ่18 กรกฎาคม 2557 แตจากงบทดลอง ณ วันที่ 
30 กันยายน 2557 พบวาสหกรณไดจายเงินจูงใจการถือหุนในเดือนมิถุนายน 2557 เปนเงิน 16,997,475 บาท 
และเดือนสิงหาคม 2557 เปนเงิน 2,541 บาท รวมท้ังสิ้น 17,000,016 บาท  

จากการตรวจสอบพบวาสหกรณไดกระทําการใหเกิดขอบกพรองเรื่องการลงทุน
เงินของสหกรณไมเปนไปตามกฎหมายตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณใหขอสังเกตไว และมีการจายเงินจูงใจ
การถือหุนโดยไมใหความสําคัญกับหนังสือทักทวงของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
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3.2.2 ข้ันตอนที ่2: รายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ       
ตอนายทะเบียนสหกรณ 

 ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ และเสนอ
ความเห็นใหมีคําสั่งใหสหกรณแกไขขอบกพรองโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 22 (1) และ (2) ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

(1) ใหคณะกรรมการดําเนินการระงับการจายเงินจูงใจการถือหุน และใหชี้แจง
เหตุผลในการจายเงินจูงใจการถือหุนจํานวน 17,000,016.00 บาท พรอมกับกําหนดแนวทางการแกไขทีมี่
กรอบเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจนใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 60 วัน 

(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการ ชี้แจงเหตุผลในการลงทุนพรอมกับใหจัดทํา
แผนการแกไขขอบกพรองใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 60 วัน 

นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบตามรายงานทีผู่เสนอผลงานและผูรวมดําเนินการ
เสนอ และใหดําเนินการสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขตามกฎหมาย  

3.2.3 ข้ันตอนท่ี 3: ยกรางคําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกไขขอบกพรอง  
เนือ่งจากการออกคําสัง่เปนหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณใหคณะกรรมการดําเนินการ 

แกไขขอบกพรองตามมาตรา 22 (1) และ (2) เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาทีที่มี่ผลเปนการ
สรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลีย่นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ           
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว การจัดทําหนังสือคําสัง่ของ
นายทะเบียนสหกรณ จึงถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 จงึตองมีความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- ความชัดเจนของขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ 
ซึ่งอาจจะเปนขอบกพรองจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ขอบังคับกําหนดไวใน
เรื่องใด ขอท่ีเทาใด 

- ความชัดเจนของผลการปฏิบัติตามอํานาจหนาที ่หรือละเวนการปฏิบัติ 
กอใหเกิดความเสียหายหรือขอบกพรองอยางไร 

- ความชัดเจนของขอกําหนดใหแกไขขอบกพรอง เพื่อใหคณะกรรรมการ
ดําเนินการนําไปปฏิบัติตามคําสั่งได หากแนวทางที่กําหนดใหแกไขไมชัดเจน คณะกรรมการดําเนินการ           
ไมสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได การแกไขยอมไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด หรือแกไขไมถูกตอง
ตามท่ีใหไว ทําใหนายทะเบียนสหกรณไมสามารถดําเนินการตอตามมาตรา 22 (3) หรอื (4) ได 

- ผูออกคําสั่งใชอํานาจใดในการออกคําสั่ง รวมท้ังแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่ง
ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2553 ใหผูรับคําสั่ง
ทราบดวย   

ผู เสนอผลงานไดจัดทําหนังสือคําสั ่งเสนอตอนายทะเบียนสหกรณตามทีไ่ดมี
ความเห็นในทายรายงานของผูตรวจการสหกรณโดยมีรายละเอียดในหนังสือแยกเปน 2 คําสั่ง ใน 2 กรณี 
ดังนี้ 
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(1) กรณีการลงทุนเงินของสหกรณ 
ขอบกพรองของสหกรณ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สหกรณนําเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

กองทุนตาง ๆ โดยไมไดขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณ จํานวน 14 รายการ มูลคาเงินลงทุน
รวม 526,743,374.43 บาท ตามตารางที่ 1 เกินกวาทุนสํารองของสหกรณ จํานวน 1,293,073.92 บาท 
ขัดตอมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื ่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของ
สหกรณ พ.ศ.2552 (บังคับใชในขณะนั้น) 

อํานาจในการออกคําสั่ง 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1 ในฐานะ

รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ อาศัยอํานาจตามมาตรา 22 (1) และ (2) 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

รายละเอียดของคําสั่ง 
ใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขการนําเงินไปลงทุนใหถูกตองตามมาตรา 62 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอืน่ของสหกรณ พ.ศ.2552 ภายใน  
60 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง และใหระงับการนําเงินไปลงทุนท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย 

แจงสิทธิในการอุทธรณ 
คณะกรรมการดํ า เนินการสามารถโต แย งหรื อ อุทธรณ คํ าสั ่งต อ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง  
(2) กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน   

ขอบกพรองของสหกรณ 
ณ วันที ่30 กันยายน 2557 สหกรณจายเงินจูงใจการถือหุนในระหวางปบัญชี 

โดยคํานวณจากทุนเรือนหุนของสมาชิกตามอัตรารอยละที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติเปนคราว ๆ ไป ซ่ึงเปนแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ีถือวาเปนการจาย
ผลตอบแทนจากการถือหุนใหแกสมาชิกลวงหนา กอนที่จะทราบผลประกอบการเมือ่สิ้นปบัญชี และเปน
การกระทําเกินกวาอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการดําเนินการ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สหกรณ
ไดจายเงินจูงใจการถือหุน 17,000,016 บาท ขัดตอมาตรา 60 (1) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และขัดตอขอบังคับของสหกรณ ขอ 27 และขอ 53 (3)  

อํานาจในการออกคําสั่ง 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ในฐานะ

รองนายทะเบียนสหกรณ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ อาศัยอํานาจตามมาตรา 22 (1) และ (2) 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

รายละเอียดของคําสั่ง 
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีประกาศแจงใหมวลสมาชิกทราบวา สหกรณ

ไมสามารถจายเงินจูงใจการถือหุนหรือเงินอืน่ใดทีมี่ลักษณะดังกลาวใหกับสมาชิกได ภายใน 60 วัน และ 
ใหระงับการจายเงินจูงใจการถือหุนหรือเงินท่ีมีลักษณะดังกลาว 
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แจงสทิธใินการอุทธรณ 
คณะกรรมการดํ า เนินการสามารถโต แย งหรื อ อุทธรณ คํ าสั ่งต อ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง  
3.2.4 ข้ันตอนท่ี 4: ในกรณีที่สหกรณไมปฏิบัติตามและทําเรื ่องอุทธรณคําสั ่ง              

นายทะเบียนสหกรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ 
แหงชาติจะแจงใหผูออกคําสั่งทําคําชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา   

 จากการท่ีนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งตามขอ 3.2.3 ปรากฏวาคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 14 มกราคม 2558 จํานวน                
2 ฉบับ อุทธรณคําสั่งและขอทุเลาการแกไขขอบกพรองตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ               
ทัง้เรื ่องการลงทุนเงินของสหกรณและการจายเงินจูงใจการถือหุน ซึง่กรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งของ              
นายทะเบียนสหกรณ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ จะแจงใหนายทะเบียนสหกรณผู ออก
คําสั่ง ชี้แจงขอเท็จจริงพรอมเอกสารหลักฐานท่ีใชในการพิจารณาออกคําสั่ง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาคําอุทธรณของสหกรณ 

ในการจัดทํารายงานขอเท็จจริงเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณาขออุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึงมีขอพิจารณาในการ
จัดทําคําชี้แจงคือ ตรวจสอบวาสหกรณยื่นเรื่องอุทธรณภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม 
และชีแ้จงตามประเด็นที่คณะกรรมการดําเนินการไดโตแยงคําสัง่ของนายทะเบียนสหกรณ โดยผูเสนอ
ผลงานไดตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ  
 สหกรณไดรับคําสั ่งนายทะเบียนสหกรณที่ใหแกไขขอบกพรองทั้งกรณี            

การลงทุนเงินของสหกรณและการจายเงินจูงใจการถือหุน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยมีหนังสือ              
ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 ยื่นอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณทีใ่หแกไขขอบกพรองเรื่องการลงทุน 
เงินของสหกรณ และมีหนงัสอืลงวันท่ี 14 มกราคม 2558 ยื่นอุทธรณคําสัง่นายทะเบียนสหกรณที่ใหแกไข
ขอบกพรองเรือ่งการจายเงินจูงใจการถือหุน ซึ่งหนวยงานไดรับหนังสืออุทธรณภายในกําหนดระยะเวลา 
30 วัน นับแตวันที่สหกรณไดรับคําสัง่ จึงถือวาคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณไดยื่นอุทธรณคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 

(2) การโตแยงเหตุผลในการอุทธรณคําสัง่ของคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ 

 ผูเสนอผลงานทําคําชีแ้จงกรณีการอุทธรณคําสัง่ของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณตอเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยใหความสําคัญดวยเหตุที่วา                 
หากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นชอบตามคําอุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการ              
จะสงผลกระทบตอนายทะเบียนสหกรณในแงของความบกพรองในการออกคําสัง่และจะเปนบรรทัดฐาน
การปฏิบัติของสหกรณอ่ืนท่ีอาจนําไปเปนแบบอยางในการปฏิบัติได โดยแบงเนือ้หาออกเปนสองสวนเพือ่
ความชัดเจน คือ สวนที ่1 เหตุทีน่ายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหแกไขขอบกพรอง และสวนที่ 2 ความเห็น
ตอเหตุผลของสหกรณท่ีขออุทธรณและขอทุเลาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
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โดยในสวนท่ี 1 เหตุทีน่ายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่ใหแกไขขอบกพรองนั้น 
ผูเสนอผลงานไดเขียนไวแลวในหัวขอที่ผานมา จึงขออธิบายสาระสําคัญทีไ่ดดําเนินการในสวนที่ 2 เรื่อง
การใหความเห็นตอเหตุผลของคณะกรรมการดําเนินการท่ียื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ ซ่ึงผูเสนอผลงานใชแนวทางในการจัดทําคําชี้แจงดังนี้ 

- พิจารณาคําอุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการ 
- จัดประเด็นตามคําอุทธรณออกเปนหัวขอ  
- ชี้แจงแตละประเด็นตามหัวขอทีจ่ัดแบงไว  โดยอางอิงกฎหมาย 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการออกคําสั่ง และพิจารณาคําชี้แจงของคณะกรรมการ
ดาํเนนิการ ท่ีไมถูกตองหรือขัดแยงกันเองเพ่ือหักลางคําอุทธรณนั้น  

ผูเสนอผลงานไดจัดทําคําชีแ้จงในสวนของความเห็นตอเหตุผลของสหกรณ
ท่ีขออุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ตามท่ีไดจัดประเด็นไวดังนี้ 

กรณีการลงทุนเงินของสหกรณ 
- ประเด็นที ่1 คณะกรรมการดําเนินการอางวาไดดําเนินกิจการภายใต

วัตถุประสงค  มุ งประโยชนให เ กิดรายไดและแบงปนผลประโยชน เปนเ งินปนผลให กับสมาชิก  
คณะกรรมการดําเนินการมิไดกระทําโดยพลการแตที่ประชุมใหญเห็นชอบใหสหกรณดําเนินการซื้อขาย
หลักทรัพยและกองทุนตาง ๆ ในตลาดหลักทรัพยและสถาบันการเงิน โดยมิไดคัดคานการกระทําของ
คณะกรรมการดําเนินการ และมิไดกระทําการใด ๆ ใหเกิดความเสียหายแกสมาชิก แตเปนการฝากหรือ
ลงทุนเปนไปตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ เพียงแตมิไดยื ่นขอความเห็นชอบจาก               
นายทะเบียนสหกรณ  

 ผู เสนอผลงานไดเขียนความเห็นตอเหตุผลในประเด็นนี ้วา “กรณีนี้                
มีประเด็นพิจารณาวา ตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดวา “การฝาก
หรือลงทุนของสหกรณโดยการซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริม
ความเจริญแกกิจการของสหกรณตองกระทําโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” สหกรณ
จึงตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว คําชี ้แจงของสหกรณที่ยอมรับวาการลงทุนของสหกรณไมไดยื ่น                 
ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ เปนความผิดชัดแจงวาสหกรณไมไดปฏิบัติตามกฎหมายและ
สหกรณไมสามารถนําเอามติท่ีประชุมใหญมากลาวอางในการดําเนินการใด ๆ ท่ีขัดกับกฎหมายได” 

- ประเด็นท่ี 2 คณะกรรมการดําเนินการเห็นวาการท่ีนายทะเบียนสหกรณ
มีคําสั่งใหระงับการนําเงินไปลงทุนเปนการขัดตอการดําเนินกิจการของสหกรณและเจตนารมณของสมาชิก 
ทําใหสมาชิกไดรับความเสียหายจากการขาดรายไดท่ีมีข้ึนระหวางป และเม่ือนายทะเบียนสหกรณประสงค
จะใหสหกรณแกไขขอบกพรองของการลงทุนในหลักทรัพยของสหกรณทีย่ังไมไดรับความเห็นชอบ ควรจะ
ออกคําสั่งใหสหกรณยื่นคํารองขอตอนายทะเบียนสหกรณ เพื่อเห็นชอบในการซื้อขายหลักทรัพยที่มีอยู
เสียกอน เพ่ือใหถูกตองและเปนประโยชนตอสหกรณและสมาชิก  

ผูเสนอผลงานไดเขียนความเห็นตอเหตุผลในประเด็นนีว้า “สาเหตุท่ี
นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหระงับการลงทุน เนือ่งจากสหกรณไมไดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 
ซึง่การดําเนินกิจการของสหกรณและเจตนารมณของสมาชิกยอมตองอยูภายใตกฎหมายนัน้ สหกรณ               
ไมอาจนาํเอาผลประโยชนของสมาชิกท่ีพึงไดรับจากการดําเนินการทีไ่มชอบดวยกฎหมายมาเปนขอกลาวอาง
ในการดําเนินกิจการของสหกรณได”  
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สวนการท่ีคณะกรรมการดําเนินการขอใหนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
การซือ้ขายหลักทรัพยทีมี่อยูเสียกอน โดยอางผลประโยชนของสหกรณและสมาชิกนั้น มีขอเท็จจริงวา
สหกรณนําเงินไปลงทุนเกินกวาทุนสํารองที่มีอยู ซึ่งขัดกับประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ นายทะเบียนสหกรณจึงไมอาจใหความเห็นชอบการลงทุนดังกลาวได อีกทั้งหลักปฏิบัติในการ                
ใหความเห็นชอบในการดําเนินการใด ๆ นั้น ผูใหความเห็นชอบตองไดรับทราบขอเท็จจริงประกอบการ
พิจารณากอน การที่สหกรณเสนอใหแกไขขอบกพรองโดยใหนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบในสิง่ที่สหกรณ
ไดดําเนินการไมถูกตองไปกอนแลวจึงไมอาจกระทําได อีกทั้ง สหกรณอาจนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการ
ลงทุนคราวตอไป โดยไมจําเปนตองปฏิบัติใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกําหนดเสียกอน 

- ประเด็นที่ 3 คณะกรรมการดําเนินการอางวาการลงทุนของสหกรณ         
ยังไมครบองคประกอบความผิดตามกฎหมายมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
คณะกรรมการดําเนินการมิไดกระทําการใด ๆ ใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก คําสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณจงึขัดกับมาตรา 22 (1) และหากการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการยังบกพรองอยู 
นายทะเบียนสหกรณจะตองใหสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาทีน่ายทะเบียนสหกรณ
กําหนด ซ่ึงตองใหเวลาพอสมควรมิใช 60 วัน ตามท่ีแจง 

ผู เสนอผลงานไดเขียนความเห็นตอเหตุผลในประเด็นนี ้วา “เมื ่อ
พิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไววา “ในกรณี                 
ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทําการในการปฏิบัติหนาทีข่องตน จนทําให
เสือ่มเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีขอบกพรองเกีย่วกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบียนสหกรณ   
มีอํานาจออกคําสั ่งเปนหนังสือใหปฏิบัติการ ดังตอไปนี้...” เห็นวาบทบัญญัติดังกลาว มิไดกําหนด
องคประกอบความผิดไวเพียงแคการกระทําให เสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก           
เพียงประการเดียว แตกําหนดองคประกอบความผิดอื่นไวเปนเงือ่นไขดวย กลาวคือการทีส่หกรณนําเงิน 
ไปลงทุนไมเปนไปตามมาตรา 62 (6) และประกาศคณะกรรมการพัฒนากรสหกรณแหงชาติ ถือเปนการ
กระทําใหสหกรณมีขอบกพรองทางการเงิน และมีรายงานของผูตรวจการสหกรณ ทีพ่บวาสหกรณนําเงิน
ไปลงทุนไมเปนไปตามกฎหมาย ซ่ึงเปนองคประกอบความผิดประการหนึ่งตามมาตรา 22 นายทะเบียนสหกรณ
จึงสามารถออกคําสั่งใหสหกรณแกไขขอบกพรองดังกลาวได”  

สวนระยะเวลาการแกไขขอบกพรองที่กําหนดภายใน 60 วัน หาก
สหกรณเห็นวาไมอาจดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จไดภายในกําหนด สหกรณสามารถนําเสนอแผนการ
แกไขขอบกพรองท่ีมีกําหนดเวลาชัดเจนใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาได  

ผูเสนอผลงานไดสรุปความเห็นในตอนทายวา “ดวยขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามท่ีไดชี้แจงขางตน เห็นวาสหกรณรับรู วาการลงทุนของสหกรณไมเปนไปตามมาตรา 62 (6) แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ แตยังคงนําเงิน
ไปลงทุนในลักษณะที่ไมเปนไปตามกฎหมาย แมวาสหกรณจะยังไมไดรับความเสียหายจากกระทําดังกลาว 
แตเมื ่อปรากฏขอเท็จจริงตามที่สหกรณไดยอมรับวานําเงินไปลงทุนโดยไมไดขอความเห็นชอบจาก                
นายทะเบียนสหกรณนั้น ถือเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง นายทะเบียนสหกรณจึงไดมีคําสัง่
ใหสหกรณแกไขขอบกพรองดังกลาว เพือ่ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และมิใหเปนแบบอยาง
กับสหกรณอ่ืนท่ีมีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน” 
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กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน 
- ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการดําเนินการใหเหตุผลวาการจายเงินจูงใจ

การถือหุนแกสมาชิกระหวางป เปนไปตามงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญตามเจตนาของ
สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการจายเงินจูงใจการถือหุนจากผลกําไรจริงทางบัญชีทีเ่กิดขึ้นในระหวางป 
มิไดกระทําการโดยพลการ  

ผู เสนอผลงานไดเขียนความเห็นตอเหตุผลในประเด็นนีว้า “กําไร                
ทีเ่กิดขึน้จากการลงทุนของสหกรณในระหวางป สหกรณจะตองบันทึกเขาเปนรายไดของสหกรณและ          
ใชหมุนเวียนในกิจการของสหกรณจนสิ้นปบัญชี เมื่อสหกรณปดบัญชีและรับทราบผลประกอบการแลว  
จึงจะสามารถนํากําไรสุทธิไปจัดสรรตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 การทีส่หกรณ
อางวาคณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินการตามเจตนาของสมาชิกโดยที่ประชุมใหญท่ีมีมติใหจัด
งบประมาณรายจายไวเปนเงินจูงใจการถือหุ น ตองพิจารณาวาการดําเนินการตามมติที่ประชุมใหญ             
เปนการกระทําท่ีฝาฝนขอบังคับหรือกฎหมายหรือไม ซ่ึงกรณีการจายเงินจูงใจการถือหุนนี้ กรมสงเสริมสหกรณ
ไดพจิารณาตามขอหารอืของกรมตรวจบัญชีสหกรณแลววาไมสามารถกระทําได ตามท่ีสาํนกังานสงเสรมิสหกรณ
กรงุเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 ไดมีหนังสือทักทวงใหสหกรณทราบดวยแลว”  

- ประเด็นที ่2 สหกรณชี้แจงวาการลงทุนของสหกรณเปนการซื้อขาย
หลักทรัพยและกองทุนตาง ๆ ในตลาดหลักทรัพยและสถาบันการเงิน เม่ือมีผลกําไรในระหวางปหากไมจาย 
เงินจูงใจใหสมาชิก ทําใหสหกรณตองนําเงินกําไรนีก้ลับเขาซื้อหลักทรัพยเพือ่มิใหมีเงินคงคางในบัญชี
กระแสเงินสดเปนจํานวนมากและนําไปลงทุนซื้อหลักทรัพยอีก เงินกําไรสวนนี้จะเปนคาใชจายทางบัญชี 
เม่ือถึงสิ้นปบัญชีเงินสวนกําไรจากการลงทุนนี้ก็จะกลายเปนเงินลงทุนระยะยาว ผลกําไรท่ีเกิดข้ึนระหวางป
หายไป สมาชิกจะไมไดรับเงินจากกําไรระหวางปเลย ทําใหสมาชิกเสียประโยชนมากกวา และเปนเงินจูงใจ
ใหพนักงานสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณและใหสมาชิกมีรายไดอื่นจากสหกรณนอกเหนือจากเงินเดือน
ปกต ิ

ผู เสนอผลงานไดเขียนความเห็นตอเหตุผลในประเด็นนี ้วา “จาก
ขอเท็จจริงเรื ่องการลงทุนที่สหกรณกลาวอางวาทําใหมีผลกําไรและนํามาจายเปนเงินจูงใจการถือหุ น              
ในระหวางปนั้น จากการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณโดยผูตรวจการสหกรณ เม่ือวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2557 พบวาสหกรณไดลงทุนเงินของสหกรณโดยไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
ตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ ่งนายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั ่งให
คณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรองเรือ่งการลงทุนไมเปนไปตามกฎหมายดวยแลว เห็นวาคําชีแ้จง
ของสหกรณแสดงเจตนาชัดเจนวาสหกรณมุงเนนการแสวงหากําไรมาแบงปนกันในหมูสมาชิก ซ่ึงไมเปนไป
ตามเจตนารมณในการจัดตั้งสหกรณตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดวา “สหกรณจะตั้งข้ึนไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ...” ซึง่หลักการสหกรณ ขอที่ 3 เรื ่องการมีสวนรวมทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก มุงเนนใหสมาชิกทุกคนพึงตระหนักวาบทบาทที่สําคัญของตน คือการทีต่องเปนทั้ง
เจาของและลูกคาในคนเดียวกัน จึงตองทําหนาทีเ่ปนผูสมทบทุน ผูควบคุม และผูอุดหนุนหรือผูใชบริการ
ของสหกรณ มิใชมาเปนสมาชิกเพียงเพือ่มุงหวังไดรับประโยชนจากสหกรณเทานัน้ การที่สหกรณนําเอา
ผลประโยชนของสมาชิกมาเปนขออางเพื่อกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยสหกรณ จึงเปน
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เหตุผลทีไ่มอาจรับฟงได อีกทั้งเงินรายไดทีน่ํามาจายเปนเงินจูงใจการถือหุนบางสวน ไดมาจากการลงทุน 
ที่ไมเปนตามกฎหมายวาดวยสหกรณอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาสหกรณมุงแสวงหากําไรสูงสุดจากการ
ดําเนินงานท่ีไมใชกิจกรรมหลักตามวัตถุประสงคของสหกรณ โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดในกฎหมาย” 

- ประเด็นท่ี 3 คณะกรรมการดําเนินการอางวากฎหมายสหกรณกลาวถึง
เพียงการจัดสรรกําไรสุทธิ การใหจายเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวเทานั้น มิไดกลาวถึงขอกําหนดเรื่องการ
จายเงินจูงใจการถือหุนไว จึงไมมีขอบังคับและขอกฎหมายทีบ่ัญญัติหามไว การจายเงินจูงใจการถือหุน 
เม่ือมิใชเปนการจายเงินปนผล จึงไมถือวาขัดตอขอบังคับหรือกฎหมายวาดวยสหกรณ และการดําเนินการ
ดังกลาวทําใหสหกรณไมจําเปนตองจัดสรรไวเปนทุนสํารองแตประการใดดวย 

ผูเสนอผลงานไดเขียนความเห็นตอเหตุผลในประเด็นนี้วา “แมกฎหมาย
จะไมมีบทบัญญัติเรื่องการจายเงินจูงใจการถือหุนไวโดยชัดเจน แตเมื่อพิจารณาหลักเกณฑการจายเงิน            
จูงใจการถือหุนของสหกรณ ซึ่งมีหลักเกณฑเดียวกับการจายเงินปนผลตามหุน จึงถือวาเขาลักษณะของ
การจายเงินตอบแทนจากการถือหุนซึ่งสหกรณจะจายไดเปนเงินปนผลเทานั้น สหกรณจึงตองถือปฏิบัติ          
ในการจายเงินตอบแทนจากการถือหุนเปนเงินปนผล โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปตามความในมาตรา 60 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เติม พ.ศ. 2553 การจายเงินใหแกสมาชิกไมวา 
จะเปนเงินจูงใจการถือหุน หรือเงินสวัสดิการ หรือเงินอื่นใด ทีจ่ายเปนเงินตอบแทนการถือหุนของสมาชิก
จึงไมอาจกระทําได และดวยเหตุที ่ทุนสํารองของสหกรณจะนําไปแบงปนกันมิไดตามมาตรา 61               
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และไดกําหนดเกณฑขั้นต่ํา            
ใหสหกรณจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง ตามมาตรา 60 วรรคแรก นัน้ เมือ่พิจารณาความเห็น
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการไดชี้แจงวา สหกรณไมจําเปนตองจัดสรรไวเปนทุนสํารองแตประการใด 
แสดงใหเห็นวาสหกรณมิไดใหความสําคัญกับการสะสมทุนสํารองไวเพื่อพัฒนาสหกรณ แตตองการดําเนิน
กิจการเพื่อแสวงหาผลประโยชนมาแบงปนกันในหมูสมาชิก ซึง่เจตนาดังกลาวสอดรับกับวิธีปฏิบัติของ
สหกรณท่ีไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเปนเงินจูงใจการถือหุนจํานวนมากถึง 60,000,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 80.80 ของงบประมาณรายจายประจําปทัง้จํานวน ซึง่ทีป่ระชุมใหญอนุมัติไว 74,262,000 บาท 
ทําใหมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ ซึ่งประมาณการไวเพียง 2,000,000 บาท จึงเขาใจไดวาสหกรณมีเจตนา
จายเงินจูงใจการถือหุนระหวางปใหแกสมาชิกเพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการถือหุนสูงสุด เปนการ
หลีกเลี ่ยงการจายเงินปนผลในอัตราที่กฎหมายกําหนดเกณฑขั้นสูงไวไมใหมีผลในการปฏิบัติ อีกทั้ง                 
มีผลกระทบใหมีกําไรสุทธิลดลง เพื่อทีส่หกรณจะไดจัดสรรเปนทุนสํารองในสัดสวนทีน่อยลงดวย ดวยเหตุท่ี
สหกรณไมเห็นความจําเปนของการสะสมทุนสํารองท่ีไมอาจนํามาแบงปนกันได 

ผูเสนอผลงานไดสรุปความเห็นในตอนทายวา “การจายเงินจูงใจการถือหุน
ใหแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด เปนการปฏิบัติฝาฝนขอกําหนดของกฎหมาย
และขอบังคับ และคณะกรรมการดําเนินการไดกระทําการเกินอํานาจหนาที่ของตน แตหากสหกรณ
สามารถดําเนินการในลักษณะดังกลาวไดตามขออุทธรณของสหกรณ ก็จะเปนแนวทางใหสหกรณอ่ืนยึดถือ
ปฏิบัติตาม ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบสหกรณในภาพรวม และไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย            
ท่ีกําหนดใหการจัดตั้งสหกรณเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิกเปนสําคัญ” 

3.2.5 ข้ันตอนท่ี 5: เขาตรวจการสหกรณเพ่ือติดตามผลการแกไขขอบกพรอง  
ความจําเปนในการเขาตรวจติดตามการแกไขขอบกพรอง เพื่อตรวจสอบวา

คณะกรรมการดําเนินการไดแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งจนเสร็จสิ้นแลวหรือไม 
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หรือกระทําการฝาฝนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณหรือไม ซึ่งมีผลตอเนื่องในการพิจารณาใชอํานาจของ             
นายทะเบียนสหกรณเพิ่มเติม ตามมาตรา 22 (3) และ (4) หรือแจงความรองทุกขเพือ่เอาผิด
คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงจากการที่นายทะเบียนสหกรณไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ใหสหกรณแกไข
ขอบกพรองเรือ่งการลงทุนเงินของสหกรณโดยใหระงับการลงทุนที่ไมถูกตองตามกฎหมายและแกไขที่ได
ลงทุนแลวภายใน 60 วัน นับแตวันทีไ่ดรับคําสั่ง และสัง่และระงับการจายเงินจูงใจการถือหุนโดยใหออก
ประกาศแจงสมาชิกวาสหกรณไมสามารถจายเงินจูงใจการถือหุนใหแกสมาชิกไดภายใน 60 วัน นับแตวันที่
ไดรับคําสั่ง  

ผูเสนอผลงานจึงไดเขาตรวจการเพ่ือติดตามผลการแกไขขอบกพรองของสหกรณ  
เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2558 ซึ่งพนกําหนดระยะเวลาการแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณ         
มีคําสั่งตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 มาพอสมควรแลว และกําหนดแนวทางการตรวจ ดังนี้ 

- กําหนดรายการท่ีตรวจสอบ โดยยึดตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2557 ท้ังกรณีการลงทุนเงินของสหกรณ และการจายเงินจูงใจการถือหุน 

- ตรวจสอบเปรียบเทียบขอมูลการลงทุนทีไ่มเปนไปตามกฎหมายของสหกรณ
และขอมูลการจายเงินจูงใจการถือหุน ณ วันที่นายทะเบียนสหกรณใชอางอิงในการออกคําสั่ง กับขอมูล  
ณ วันที่เขาตรวจ โดยตรวจสอบงบทดลอง รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการที่แสดงผล             
ความคืบหนาในการแกไขขอบกพรอง 

- ใหขอเสนอแนะตอนายทะเบียนสหกรณ ตามขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 
(1) ผลการตรวจสอบการติดตามการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย 

เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 ตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ เมือ่วันที ่12 ธันวาคม 
2557 ปรากฏดังนี้ 

กรณีการลงทุนเงินของสหกรณ 
- รายการตรวจท่ี 1 ใหแกไขการนําเงินไปลงทุนใหถูกตองตามมาตรา 62 

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง (26 ธันวาคม 2557) 
 ผลการตรวจสอบจากงบทดลองเดือนกุมภาพันธ 2558 พบวา 

แกไขแลว 3 รายการ ไดแก กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสง
มวลชนทางราง, กองทุนเปดธนชาตทุนเพิ่มทวี และกองทุนเปดธนชาตอินฟราสตรัคเจอรแอนแน็ชเชอรัล  
รีซอรส ยังไมไดแกไข 11 รายการ แบงเปนยอดเงินลงทุนไมเปลี่ยนแปลง 4 รายการ ไดแก กองทุนเปด 
กรุงศรีไดนามิคเงินปนผล, หุนกู บมจ. เอ็ม บี เค,  กองทุนเปดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล และหุนกู บมจ.ราชธานี
ลิสซ่ิง และมียอดเงินลงทุนเพิ่มขึน้ 7 รายการ ไดแก หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย TCAP, 
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MBK, บมจ.ปูนซีเมนตไทย, บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง, ธนาคาร                    
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), หุนกู บมจ.ทุนธนชาต และกองทุนเปดกรุงศรีหุนปนผล 

- รายการตรวจท่ี 2 ใหระงับการนําเงินไปลงทุนท่ีไมเปนไปตามมาตรา 62 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

ผลการตรวจสอบจากงบทดลอง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2558 พบวา
สหกรณมีเงินลงทุนไมเปนไปตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมจากที่เคย
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ตรวจพบตามงบทดลองเดือนกันยายน 2557 อีก 4 รายการ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน), บจก.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท และหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย บมจ.ผลติไฟฟา  

สรุปไดวาคณะกรรมการดําเนินการไดถอนเงินลงทุนทีไ่มเปนไปตาม
กฎหมาย 3 รายการ แตยังมีขอบกพรองทีน่ายเบียนสหกรณไดมีคําสั่งใหแกไข เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2557 ที่คณะกรรมการดําเนินการยังไมไดแกไขซึ่งเปนการฝาฝนคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ โดยมี
รายละเอียดการลงทุนทีไ่มเปนไปตามกฎหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2558 รวม 15 รายการ มูลคาการ
ลงทุนสรุปไดตามตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2   แสดงรายการเปรียบเทียบรายการเงินลงทุนที่ไมเปนไปตามกฎหมายของสหกรณออมทรัพย 

เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ณ สิน้เดือนเดือนกันยายน 2557 ที่นายทะเบียนสหกรณสัง่ใหแกไข
ขอบกพรอง กับขอมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2558  

ท่ี รายการเงินลงทุน 
จํานวนเงินลงทุน 
(กันยายน 2557) 

จํานวนเงินลงทุน 
(กุมภาพันธ 2558) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(+/-) 

1 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ
ขนสงมวลชนทางราง 

    8,072,369.24    -8,072,369.24  

2 กองทุนเปดธนชาตทุนเพ่ิมทวี     2,000,000.00   -2,000,000.00  

3 กองทุนเปดธนชาตอินฟรา          
สตรัคเจอรแอนแน็ชเชอรัลรีซอรส
ฟนด 

    1,000,000.00    -1,000,000.00  

4 หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย TCAP 

   87,375,401.61  88,398,957.85 1,023,556.24  

5 หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย MBK 

   98,392,105.07  100,067,789.83 1,675,684.76  

6 บมจ.ปูนซิเมนทไทย     3,085,413.30  4,780,112.89 1,694,699.59  

7 บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง    11,044,020.68  13,121,815.40 2,077,794.72  

8 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) 

    1,841,064.53  13,132,237.85 11,291,173.32  

9 หุนกู บมจ.ทุนธนชาต     5,000,000.00  30,000,000.00 25,000,000.00  

10 กองทุนเปดกรุงศรีหุนปนผล  235,000,000.00 315,000,000.00 80,000,000.00  

11 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  11,667,684.70 11,667,684.70  

12 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)  8,988,816.35 8,988,816.35  

13 บจก.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท   2,864,308.15 2,864,308.15  

14 หุนกู บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง   5,000,000.00 5,000,000.00  
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ตารางที่ 2   แสดงรายการเปรียบเทียบรายการเงินลงทุนทีไ่มเปนไปตามกฎหมายของสหกรณออมทรัพย 
เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ณ สิน้เดือนเดือนกันยายน 2557 ที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหแกไข
ขอบกพรอง กับขอมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2558 (ตอ) 

ท่ี รายการเงินลงทุน 
จํานวนเงินลงทุน 
(กันยายน 2557) 

จํานวนเงินลงทุน 
(กุมภาพันธ 

2557) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(+/-) 

15 หลักทรัพยจดทะเบียนใน         
ตลาดหลักทรัพย บมจ.ผลิตไฟฟา  

 5,535,226.71 5,535,226.71  

16 กองทุนเปดกรุงศรีไดนามิคปนผล     7,000,000.00  7,000,000.00 0.00  

17 หุนกู บมจ.เอ็ม บี เค      5,000,000.00  5,000,000.00 0.00  

18 กองทุนเปดกรุงศรีเฟลกซิเบิล     3,000,000.00  3,000,000.00 0.00  

 รวม 467,810,374.43  613,556,949.73 145,746,575.30 

ท่ีมา: สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด 
 

กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน 
- รายการตรวจที ่1 ใหออกประกาศแจงใหมวลสมาชิกทราบวาสหกรณ

ไมสามารถจายเงินจูงใจการถือหุนหรือเงินอืน่ใดที่มีลักษณะดังกลาว ใหกับสมาชิกได เนือ่งจากขัดกับ
กฎหมายและขอบังคับของสหกรณ โดยใหดําเนินการภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง 
 ผลการตรวจสอบ จากงบทดลองเดือนกุมภาพันธ 2558 พบวา
คณะกรรมการดําเนินการยังไมไดดําเนินการออกประกาศแจงใหมวลสมาชิกรับทราบตามคําสั ่ง                  
นายทะเบียนสหกรณ 

- รายการตรวจที ่2 ใหสหกรณระงับการจายเงินจูงใจการถือหุนหรือเงิน 
ท่ีมีลักษณะดังกลาว 

 ผลการตรวจสอบพบวา ในป 2557 คณะกรรมการดําเนินการไดจายเงิน
จูงใจการถือหุนหลายคราว ดังนี้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 มีมติ
อนุมัติจายเงินจูงใจการถือหุนจํานวน 17,000,016 บาท  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 มีมติ
อนุมัติจายเงินจูงใจการถือหุนจํานวน 25,999,955 บาท แยกเปน วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 จายเปนเงินสด
เขาบัญชีเงินเดือนใหแกผูบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 30 คน จํานวนเงิน 5,468,206 บาท 
และจายเปนเช็คใหบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 6,755430 บาท บริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ 
จํากัด 1,886,155 บาท สมาชิกลาออกจากบริษัท 53 ราย 1,674,046 บาท และจายใหแกสมาชิกในสังกัด 
บริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จํากัด 67,571 บาท และวันท่ี 29 ธันวาคม 2557 จายเปนเงินสด                  
เขาบัญชีเงินเดือนในงวดการจายเงินเดือนวันที ่29 ธันวาคม 2557 ใหแกสมาชิกบริษัทตาง ๆ 24 แหง 
เปนเงิน 7,522,242 บาท และจายเขาบัญชีสมาชิกสหกรณ 34 คน เปนเงิน 743,119 บาท รวมจายเงิน 
จูงใจการถือหุนท้ังสิ้น 42,999,971 บาท 
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 สรุปไดวามีการจายเงินจูงใจการถือหุนบางรายการที่จายหลังจากไดรับ
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณแลว ซ่ึงเปนการฝาฝนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ  

(2) จัดทํารายงานและขอเสนอแนะตอนายทะเบียนสหกรณ 
 ผู เสนอผลงานไดเขียนรายงานผลการตรวจสอบ พรอมแนบเอกสาร

หลักฐาน และใหขอเสนอแนะตอนายทะเบียนสหกรณ  ให พิจารณาออกคําสั ง่ เปนหนังสือให              
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรองตามมาตรา 22 (1) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ             
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 เพ่ือใหครอบคลุมรายการลงทุนท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย ท่ีสหกรณ 
ไดดําเนินการเพิ่มเติม โดยใหถอนเงินลงทุนคืนทั้งจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ระงับการลงทุน
เพิม่เติมในรายการทีขั่ดตอกฎหมาย เรียกคืนเงินจูงใจการถือหุนที่จายในป 2557 ทั้งจํานวน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยใหรายงานผลความคืบหนาผลการแกไขเปนรายเดือนจนกวาจะแกไขแลวเสร็จ 
รวมถึงดําเนินการตามมาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 
เนื่องจากคณะกรรมการดําเนินการกระทําการฝาฝนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(3) ความเห็นของนายทะเบียนสหกรณ  
 เ ม่ื อนายทะ เบี ยนสหกรณ  ให รั บ รายงานและข อ เสนอแนะของ                

ผูตรวจการสหกรณแลวจึงมีคําสั่งใหดําเนินการตามขอเสนอของผูตรวจการสหกรณ 
(4) การดําเนินการตามความเห็นของนายทะเบียนสหกรณ 

การทีน่ายทะเบียนสหกรณได เห็นชอบให มี คําสั ่ง ใหสหกรณแก ไข
ขอบกพรองอีกคราวหนึ่ง ผูเสนอผลงานจึงไดยกรางคําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกไขขอบกพรอง
อีกครั้งหนึ่ง โดยยังตองคํานึงถึงองคประกอบในการออกคําสัง่ของนายทะเบียนสหกรณใหครบถวนตามที่ 
ผู เสนอผลงานไดอธิบายไปแลวในหัวขอกอนหนา แตมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื ่องของวิธีการแกไข
ขอบกพรองตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 ท่ีระบุเพียงวา “ใหแกไข
ขอบกพรองเรื่องการลงทุนใหเปนไปตามกฎหมาย” แตในคําสั่งที่จะออกใหมตามรายงานของผูตรวจการ
สหกรณที่ไดติดตามผลการแกไขขอบกพรองนั้น จะระบุวิธีการแกไขขอบกพรองใหชัดเจนมากขึ้นเพื่อให
เปนไปตามมาตรา 22 (1) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 โดย
นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ระบุวิธีการแกไขขอบกพรองในแตละกรณี 
ดังนี้ 

กรณีการลงทุนเงินของสหกรณ 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 22 (1) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ใหสหกรณดําเนินการดังนี้  
- ขอบกพรองจากการลงทุนเดิมจํานวน 10 รายการ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ

เคยมีคําสั่งใหสหกรณแกไขภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง นายทะเบียนสหกรณกําหนด
วิธีการแกไขขอบกพรอง คือ 1) ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนเงินลงทุนท้ัง 10 รายการ ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที ่ไดรับคําสั ่ง 2) ใหจัดทําและสงแผนการถอนเงินลงทุนให                     
นายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 30 วัน นับแตวันทีไ่ดรับคําสั่ง และ 3) ใหรายงานความคืบหนาผลการ
แกไขขอบกพรองใหนายทะเบียนสหกรณทราบเปนประจําทุกเดือนจนกวาจะสิ้นสุดการแกไข จากการ
ออกคําสัง่คราวนีจ้ึงเปนการยกเลิกคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ เมื่อวันที ่12 ธันวาคม 2557 และเปนการ
ขยายระยะเวลาการแกไขขอบกพรองออกไปอีก 1 ป นับแตวันท่ีสหกรณไดรับคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ   
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- ขอบกพรองจากการลงทุนเพ่ิมเติมท่ีตรวจพบ เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2558 
ใหแกไขโดย 1) ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนเงินลงทุนท้ังหมดใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป นับแต
วันที่ไดรับคําสัง่  2) ใหจัดทําและสงแผนการถอนเงินลงทุนใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง และ 3) ใหรายงานความคืบหนาใหนายทะเบียนสหกรณทราบเปนประจําทุกเดือน
จนกวาจะสิ้นสุดการแกไข   

- ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณระงับการฝากหรือลงทุน                           
ในทรัพยสินของสหกรณ ทีขั่ดตอมาตรา 62 แหงพะราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2553 นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง 

กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน 
- เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวที่มีมติใหจายเงิน 

จูงใจการถือหุน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิม่เติม พ.ศ. 2553 ดังนี้ 1) มติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที ่5/57 เมื่อวันที ่27 พฤษภาคม 
2557 ระเบียบวาระที ่ 4.4 ที ่มีมติใหจายเงินจูงใจการถือหุ น 17,000,016 บาท และมติที ่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครั ้งที ่11/57 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระเบียบวาระที่ 4.9 ท่ีมีมติ
จายเงินจูงใจการถือหุน 22,999,995 บาท  

- ใ ห คณ ะ กร ร มก า รดํ า เ นิ น ก า ร แก ไ ข ข อ บก พ ร อ ง จ า ก ก า ร ที ่                     
นายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่เพิกถอนมติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 21 (1) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ใหดําเนินการ 
ดังนี้ 1) ปรับปรุงบัญชีเปนเงินรอเรียกคืน 2) ใหเรียกคืนเงินจูงใจการถือหุน จํานวน 42,999,971 บาท   
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันทีไ่ดรับคําสัง่ 3) จัดทําบัญชีรายชือ่สมาชิกทุกรายทีร่ับเงินจูงใจ
การถือหุนในป 2557 รายงานใหนายทะเบียนสหกรณทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง และ    
4) ใหรายงานผลความคืบหนาในการเรียกคืนเงินจูงใจการถือหุน ใหนายทะเบียนสหกรณทราบเปนประจํา 
ทุกเดือนจนกวาจะเรียกคืนเงินไดครบท้ังจํานวน 

โดยการออกคําสัง่ทั้งสองกรณี ไดแจงบทลงโทษหากคณะกรรมการดําเนินการ
ฝาฝนคําสัง่นายทะเบียนสหกรณตามมาตรา 22 (1) จะมีความผิดตามมาตรา 133 และอาจเปนเหตุให 
นายทะเบียนสหกรณพิจารณาตามมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พรอมกับแจงสิทธิการอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 
จากผลงานท่ีไดนําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติเรื่องการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย 

เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ตั้งแตเริ่มตนตรวจสอบ รายงานผล เสนอความเห็นตอนายทะเบียนสหกรณ ยกราง
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ชีแ้จงโตแยงคําอุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนติดตามผลการ
แกไขจนกระท่ังนายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด แกไขขอบกพรอง
ตามอํานาจหนาทีแ่ละแนวทางที่กฎหมายกําหนด ถือวาไดดําเนินการแกไขขอบกพรองตามอํานาจหนาท่ี
เสร็จสิ้นในระดับหนึ่งแลว แตเนื่องจากในขณะที่จัดทําผลงานเปนชวงคาบเกี่ยวของการครบระยะเวลา
แกไขขอบกพรองภายใน 1 ป ตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ เมื่อวันที ่23 กรกฎาคม 2558 จึงยังตอง
ติดตามผลการแกไขขอบกพรองและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนในการดําเนินการใหสหกรณแกไขขอบกพรองและกระบวนงานท่ีเก่ียวของ 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1 
เขาตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน

ของสหกรณในฐานะ                   
ผูตรวจการสหกรณและรวบรวม

เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 2 
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ                
และฐานะการเงินของสหกรณ                  

ตอนายทะเบียนสหกรณ 

ข้ันตอนท่ี 3 
ยกรางคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ                

ใหสหกรณแกไขขอบกพรอง 

ข้ันตอนท่ี 4 
ชี้แจงขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ                    
กรณีสหกรณอุทธรณคําสั่ง 

นายทะเบียนสหกรณ 

ข้ันตอนท่ี 5 
เขาตรวจการสหกรณเพ่ือติดตามผล

การแกไขขอบกพรอง  

นายทะเบียนสหกรณ เสนอรางคําสั่ง 

สหกรณ 

คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ 

อุทธรณคําสั่ง 

แจงคําสั่ง 

ช้ีแจงขอเท็จจริง                         

ตามคําอุทธรณของสหกรณ 
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ตารางที่ 3  แสดงลําดับการปฏิบัติงานการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด 
กรณีลงทุนไมเปนไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

วันท่ี การปฏิบัติ หมายเหตุ 
11 พฤศจกิายน 2557 ผูตรวจการสหกรณเขาตรวจสอบการดําเนินงาน 

พบวา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 สหกรณนําเงิน
ไปลงทุนไมเปนไปตามมาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เกินกวา
ทุนสํารองของสหกรณ 

 

12 ธันวาคม 2557 นายทะเบียนสหกรณ มีคําสั่งใหสหกรณแกไข
ขอบกพรองภายใน 60 วัน และระงับการลงทุน          
ในลักษณะดังกลาว 

 

19 มกราคม 2558  สหกรณมีหนังสือขออุทธรณคําสั่ง                              
นายทะเบียนสหกรณตอคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ 

 

4 กุมภาพันธ 2558 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
แจงใหสหกรณทราบวาการอุทธรณไมเห็นเหตุทุเลา
การบังคับตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

 

9 กุมภาพันธ 2558 สงเรื่องขออุทธรณคําสั่งพรอมคําชี้แจงตอเหตุผล 
ในการอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ ใหเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณา               
ขออุทธรณ 

อยูระหวางการนําเสนอ
คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เพ่ือพิจารณา
คําอุทธรณของสหกรณ 

8 เมษายน 2558  ผูตรวจการสหกรณเขาตรวจสอบติดตามการแกไข
ขอบกพรองตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ พบวา
สหกรณมิไดดําเนินการแกไขขอบกพรอง และ
ลงทุนท่ีไมเปนไปตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก                  
จึงรายงานตอนายทะเบียนสหกรณ 

 

23 กรกฎาคม 2558  นายทะเบียนสหกรณ มีคําสั่งใหสหกรณถอนเงิน
ลงทุนท่ีเคยมีคําสั่ง เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 
และท่ีลงทุนเพ่ิมใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป 
โดยใหจัดทําแผนการถอนเงินลงทุนเสนอตอ              
นายทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน รายงานผล
เปนประจําทุกเดือน และใหระงับการฝากหรือ
ลงทุนท่ีขัดตอมาตรา 62 
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ตารางที่ 3  แสดงลําดับการปฏิบัติงานการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด 
กรณีลงทุนไมเปนไปตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ(ตอ) 

วันท่ี การปฏิบัติ หมายเหตุ 
21 สิงหาคม 2558  สหกรณยื่นอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ  

โดยเห็นวาเปนคําสั่งท่ีไมชอบ เนื่องจากเคยมีคําสั่ง
เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 ซ่ึงอยูระหวางการ
อุทธรณซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาตยิังไมไดพิจารณา 

 

28 สิงหาคม 25558  สงเรื่องขออุทธรณคําสั่งพรอมคําชี้แจงตอเหตุผล         
ในการอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณใหเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เพ่ือประกอบการพิจารณาขอ
อุทธรณ 

อยูระหวางการนําเสนอ
คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เพ่ือพิจารณา
คําอุทธรณของสหกรณ 

 

ตารางที่ 4  แสดงลําดับการปฏิบัติงานการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด 
กรณีจายเงินจูงใจการถือหุน 

วันท่ี การปฏิบัติ หมายเหตุ 
14 พฤษภาคม 2557  ท่ีประชุมใหญของสหกรณมีมติอนุมัติงบประมาณรายจาย

ประจําปเปนเงินจูงใจการถือหุน จํานวน 60 ลานบาท 
โดยจะจายในระหวางปบัญชี คํานวณจากทุนเรือนหุน
ตามอัตรารอยละท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
และอนุมัติเปนคราว ๆ ไป ซ่ึงเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ
ท่ีเขาประชุมไดทักทวงวาไมสามารถดําเนินการได 

 

18 กรกฎาคม 2557 มีหนังสือแจงใหสหกรณทราบวาการจายเงินจูงใจการถือ
หุนโดยใชงบประมาณรายจายประจําปไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากถือเปนการจายผลตอบแทนจาก
การถือหุนท่ีสหกรณจะจายเปนเงินปนผลตามมูลคาหุน 
ท่ีชําระแลว เม่ือมีกําไรจากการดําเนินงานเม่ือสิ้นปบัญชี 
การจายเงินจูงใจการถือหุนไมไดเปนคาใชจายท่ีเกิดจาก
การดําเนินกิจกรรมหลักของการดําเนินงานปกติ และ
คํานวณจากทุนเรือนหุนของสมาชิก ซ่ึงเปนหลกัเกณฑ
เดียวกับการคํานวณเงินปนผล จึงเปนการกระทําท่ีขัด
กับมาตรา 60 และมีเจตนาหลีกเลี่ยงขอกําหนดการ
จายเงินปนผลตามหุนซ่ึงกฎหมายไดกําหนดเกณฑข้ันสูง
ไว ทําใหมาตรการตามท่ีกฎหมายกําหนดไมมีผลในการ
ปฏิบัติ ถือวาคณะกรรมการดําเนินการกระทําเกินกวา
อํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ  
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ตารางที่ 4 แสดงลําดับการปฏิบัติงานการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด 
กรณีจายเงินจูงใจการถือหุน (ตอ) 

วันท่ี การปฏิบัติ หมายเหตุ 
11 พฤศจกิายน 2557 ผูตรวจการสหกรณเขาตรวจสอบพบวาสหกรณรับทราบ

หนังสือทักทวงของสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 แลว แตจากงบทดลองวันท่ี 
30 กันยายน 2557 สหกรณไดจายเงินจูงใจการถือหุน
แกสมาชิก 

 

12 ธันวาคม 2557 นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหสหกรณแกไขขอบกพรอง
เรื่องการจายเงินจูงใจการถือหุนโดยใหมีประกาศแจงให
สมาชิกทราบวาสหกรณไมสามารถจายเงินในลักษณะ
ดังกลาวได และใหระงับการจายเงินจูงใจการถือหุนและ
เงินอ่ืนในลักษณะดังกลาว 

 

14 มกราคม 2558 สหกรณขออุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณตอ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยให
เหตุผลวาการจายเงินจูงใจการถือหุนไมใชเปนการ
จายเงินปนผล จึงไมขัดตอขอบังคับ 

 

21 มกราคม 2558 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 สง
เรื่องอุทธรณของสหกรณพรอมคําชี้แจงตอเหตุผลการ
อุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการใหเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

อยูระหวางการ
นําเสนอ
คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เพ่ือ
พิจารณาคําอุทธรณ
ของสหกรณ 

28 มกราคม 2558 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
แจงใหสหกรณทราบวาการขออุทธรณไมเปนเหตุทุเลา
การบังคับตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

 

8 เมษายน 2558 ผูตรวจการสหกรณเขาตรวจสอบการแกไขขอบกพรอง
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณพบวาสหกรณมิได
ดําเนินการและฝาฝนคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ โดยได
จายเงินจูงใจการถือหุน ในวันท่ี 12 ธันวาคม 25557 
และ 29 ธันวาคม 2557 ท้ังท่ีไดรับคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณแลว 

 

15 มิถุนายน 2558 นายทะเบียนสหกรณ(กรมตรวจบัญชีสหกรณ) แจงให
สหกรณเรียกคืนเงินจูงใจการถือหุนท่ีจายแกสมาชิกและ
ใหปรับปรุงบัญชีเปนเงินรอเรียกคืน 
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ตารางที่ 4 แสดงลําดับการปฏิบัติงานการแกไขขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด 
กรณีจายเงินจูงใจการถือหุน (ตอ) 

วันท่ี การปฏิบัติ หมายเหตุ 
23 กรกฎาคม 2558 นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งเพิกถอนมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีมติจายเงินจูงใจการถือหุน 
และใหเรียกคืนเงินจูงใจการถือหุนท่ีจายในป 2557 ให
แลวเสร็จภายใน 1 ป โดยปรบัปรุงบัญชีเปนเงินรอเรียก
คืน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกท่ีรับเงินจูงใจการ
ถือหุนทุกราย ภายใน 30 วัน แลวรายงานผลความ
คืบหนาการเรียกคืนเงินจูงใจการถือหุนทุกเดือนจนกวา
จะครบจํานวน 

 

21 สิงหาคม 2558 สหกรณมีหนังสืออุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ โดย
โตแยงวาไมมีกฎหมายใดเขียนหามการจายเงินจูงใจการ
ถือหุน คณะกรรมการดําเนินการไมไดกระทําเกินอํานาจ
หนาท่ี และการจายเงินจูงใจการถือหุนไมถือเปนการ
จายเงินปนผล 

 

28 สิงหาคม 2558 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1     
สงเรื่องอุทธรณของสหกรณพรอมคําชี้แจงตอเหตุผล 
การอุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการใหเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

อยูระหวางการ
นําเสนอ
คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เพ่ือ
พิจารณาคําอุทธรณ
ของสหกรณ 

 

 
3.3  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปรมิาณ / คุณภาพ) 

3.3.1  ผลสําเร็จเชิงปริมาณ นายทะเบียนสหกรณมีคําสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด แกไขขอบกพรองจากการดําเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค 

3.3.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ  
(1) ลดความเสีย่งในการลงทุนของสหกรณและการจายผลตอบแทนการถือหุน

ไมเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ และเปนบรรทัดฐานไมใหสหกรณอ่ืนดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 
(2) นายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่ใหสหกรณแกไขขอบกพรองโดยไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนกอนออกคําสั่งอยางครบถวนปองกันมิใหมีขอผิดพลาด เพื่อใหคําสั่งมีผลบังคับโดยชอบดวย
กฎหมาย  

 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                      31 

 

3.4 การนําไปใชประโยชน 
3.4.1 ผู ตรวจการสหกรณ ไดแนวทางการตรวจขอบกพรองเรื ่องการลงทุนเงินของ

สหกรณไมเปนไปตามกฎหมาย และการจายเงินทีเ่ปนลักษณะของเงินปนผลในระหวางปท่ีขัดตอกฎหมาย
และขอบงัคับของสหกรณ  

3.4.2 ไดแนวทางการแกไขขอบกพรองกรณีที่สหกรณนําเงินไปลงทุนไมเปนไปตาม
กฎหมาย และการจายเงินท่ีเปนลักษณะของเงินปนผลในระหวางป 

3.4.3 ผู ตรวจการสหกรณไดทราบถึงวิธีการตรวจสอบใหไดมาซึ ่งขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน เพ่ือใหนายทะเบียนสหกรณสามารถใชประกอบการพิจารณา             
ออกคําสั่งไดอยางถูกตอง 

3.4.4 เจาหนาทีส่งเสริมสหกรณสามารถชีแ้จงเรือ่งการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกหรือ
การจายเงินอ่ืนใดในลักษณะท่ีเปนผลตอบแทนของทุนเรือนหุน วาสหกรณไมสามารถกระทําไดดวยเหตุใด 
เพ่ือระงับยับยั้งไมใหเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก  

3.4.5 ไดแนวทางการทํารายงานชี ้แจงคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ            
เพ่ือแกขออุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการท่ีอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

   
3.5  ความยุงยากในการดําเนินการ / ปญหา / อุปสรรค 

การแกไขขอบกพรองเรื่องการลงทุนและการจายเงินจูงใจการถือหุนของสหกรณออมทรัพย 
เอ็ม บี เค กรุป จํากัด มีความยุงยากในการดําเนินการใหคณะกรรมการดําเนินการยอมรับวาการกระทํา     
ของตนถือเปนขอบกพรองตามกฎหมาย และความเสียหายของทั้งสองกรณีมีมูลคาสูง ซึ่งจําเปนตองมี
ผูรับผิดชอบชดใชความเสียหายนั้น ในขณะท่ีการแกไขขอบกพรองตองอาศัยคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ 
ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามกฎหมายเพ่ือโตแยงความเห็นและการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงอาจ
ทําใหมีผลตอเนื่องในการฟองคดีระหวางกัน ไมเปนผลดีตอกรมสงเสริมสหกรณในฐานะหนวยงานภาครัฐ
กับสหกรณ 

ท้ังนี้ สามารถสรุปปญหา อุปสรรค และความยุงยากในการปฏิบัติในแตละขั้นตอนได 
ดังนี้  

3.5.1 ความยุงยากในขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริงและความรวมมือของสหกรณ
แมจะสามารถดําเนินการไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 ทีใ่หผูตรวจการสหกรณมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ           
ในระหวางเวลาทํางานของสหกรณได โดยไมไดกําหนดวาตองแจงกําหนดการเขาตรวจใหสหกรณทราบ
ลวงหนาก็ตาม แตการเขาตรวจสอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาวอาจกอความยุงยากในการ
ปฏิบัติหนาที่และคณะกรรมการดําเนินการอาจมีทัศนคติเชิงลบตอผูตรวจการสหกรณ หรือนํามาอางเหตุ
ความไมพรอมในการจัดเตรียมเอกสารและเปนขอพิพาทระหวางกัน 

3.5.2 ความยุงยากในการชีแ้จงทําความเขาใจถึงแนวคิดในการดําเนินกิจการสหกรณ
ของประธานกรรมการที่ทําใหเกิดขอบกพรอง ซึ่งในวันที่เขาตรวจสอบ ประธานกรรมการไดสอบถามถึง
วตัถุประสงคในการตรวจและชี้แจงการดําเนินการเรื่องการลงทุนของสหกรณและการจายเงินจูงใจการถือหุน 
โดยมีประเด็นคําถามและความเห็นกับผูเสนอผลงาน สรุปไดดังนี้ 
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(1) สหกรณเปนองคกรทางธุรกิจยอมตองแสวงหากําไรเพื่อใหผลประโยชน
ตอบแทนแกสมาชิก การลงทุนเงินของสหกรณและการจายเงินจูงใจการถือหุนไมมีการทุจริตแตกระทําโดย
สุจริตเพ่ือประโยชนของสมาชิก  

(2) สหกรณไมมีความเสีย่งในการลงทุน เนื่องจากบริษัทตนสังกัดของสหกรณ 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องการลงทุนและใหคําปรึกษากับสหกรณมาโดยตลอด ไมมีความเสี่ยงที่จะ
ไดรับความเสียหาย 

(3) เหตุใดกฎหมายสหกรณจึงไมสงเสริมกิจการของสหกรณ แมวาจะเปด
โอกาสใหลงทุนอยางอ่ืนไดตามมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2553 แตการท่ีตองขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอนการลงทุน   
ทําใหไมทันตอสถานการณในการลงทุนและเสียโอกาส สหกรณจึงดําเนินการเพื่อประโยชนของสหกรณ
โดยไมไดขอความเห็นชอบ 

(4) หากนายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่ใหเรียกคืนเงินจูงใจการถือหุนจํานวนนับ
สิบลานบาท โดยท่ีคณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชหากไมสามารถเรียกเงินคืนจากสมาชิกได 
ประธานกรรมการแจงวาอาจตองขายหุนของบริษัทตนสังกัดเพื่อมาชดใชหนี้ใหกับสหกรณ ซึ่งมีเจตนาให
เกิดการกระทบกระท่ังในการปฏิบัติงานของผูเสนอผลงาน 

3.5.3 ความยุงยากในการตรวจสอบเพื่อใหไดหลักฐานที่บงชี้วาคณะกรรมการดําเนินการ
ไดดําเนินกิจการจนเกิดขอบกพรอง ซึง่จําเปนตองใชเปนหลักฐานประกอบในการพิจารณาออกคําสัง่ของ
นายทะเบียนสหกรณ  

3.5.4 ความยุ งยากในการรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
สหกรณ การเรยีบเรยีงขอเท็จจรงิและการจดัเอกสารหลกัฐานประกอบการรายงาน เพ่ือใหนายทะเบียนสหกรณ 
เชื่อม่ันในขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาใชอํานาจ 

3.5.5 ความยุ งยากในการยกรางคําสั ่งนายทะเบียนสหกรณ ใหสหกรณแกไข
ขอบกพรอง ซ่ึงตองรอบคอบระมัดระวังใหออกคําสั่งโดยถูกตองตามกระบวนการและมีองคประกอบ
ครบถวน เนื ่องจากเปนคําสั ่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู รับคําสั ่ง หรืออาจมีผลตอผู ออกคําสั ่ง            
ในกรณีท่ีมีการอุทธรณคําสั่งหรือฟองคดีตอศาลปกครอง  

3.5.6 ความยุงยากในการติดตามผลการแกไขขอบกพรองตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
เพื ่อใหทราบถึงความคืบหนาในการแกไขขอบกพรองของสหกรณ ซึ ่งอาจนําไปสู การใชอํานาจของ               
นายทะเบียนสหกรณในข้ันตอไป 
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บทที่ 4 
ขอเสนอแนะ 

 
การปฏิบัติงานในการแกไขขอบกพรองของสหกรณที่นายทะเบียนสหกรณมีคําสัง่ให

คณะกรรมการดําเนินการแกไขขอบกพรอง และมีการอุทธรณคําสั ่งของนายทะเบียนสหกรณ                      
ตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ มีปญหา อุปสรรคและความยุงยากดังที่ไดกลาวมาแลว                
ผูเสนอผลงานมีขอเสนอแนะแนวทางการแกไขความยุงยากในการปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

 
4.1 ขอเสนอแนะตอความยุงยากในการปฏิบัติงาน 

4.1.1 การปฏิบัติหนาทีข่องผูตรวจการสหกรณ แมจะเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย 
แตการเขาปฏิบัติหนาท่ีโดยการประสานงานลวงหนาและไมแสดงถึงอํานาจตามกฎหมายท่ีมีตั้งแตตน ชวยลด
ความยุงยากในการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจการสหกรณและลดทัศนคติเชิงลบของคณะกรรมการดําเนินการ
และเจาหนาท่ีของสหกรณได นอกจากนี้ สหกรณยังไมอาจอางเหตุความไมพรอมรับการตรวจได เนื่องจาก
มีการแจงประสานงานไวลวงหนาแลว ผูเสนอผลงานจึงไดมีหนังสือแจงกําหนดการเขาตรวจใหสหกรณทราบ
และไดรับความรวมมือในการตรวจสอบและแสดงเอกสารดวยดี 

4.1.2 การชี ้แจงทําความเขาใจกับประธานกรรมการที่มีความเห็นตอวัตถุประสงค           
ในการตรวจสอบและแนวคิดในการดําเนินกิจการสหกรณทีทํ่าใหสหกรณเกิดขอบกพรอง ผูเสนอผลงาน
เห็นวาการโตแยงทางความคิดจะทําใหเกิดสถานการณที่เปนอุปสรรคในการขอความรวมมือจากสหกรณ
เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ จึงไดชี้แจงตอประธานกรรมการโดยยึดหลักของกฎหมาย เพื่อให
ประธานกรรมการยอมรับตามขอเท็จจริงท่ีวา คณะกรรมการดําเนินการไดกระทําการฝาฝนกฎหมายและ
ขอบังคับของสหกรณในเรือ่งใด จนเปนเหตุใหเกิดขอบกพรองในกิจการของสหกรณ ซึ่งความเห็นของ
ประธานกรรมการไมอาจโตแยงขอกฎหมายหรอืขอบงัคับของสหกรณได โดยไดชี้แจง ดังนี้ 

(1) สหกรณเปนองคกรทางธุรกิจท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายสหกรณ มีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิกเปนสําคัญ และไดรับความคุมครองและสนับสนุนจากภาครัฐ
หลายประการ เชน ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออ่ืน ๆ หากสหกรณดําเนิน
กิจการเชนเดียวกับบริษัทเอกชนอืน่ ยอมเปนการใชสิทธิในความเปนสหกรณในทางเอาเปรียบตอภาครัฐ
และบริษัทเอกชนรายอ่ืน ดังนั้น เม่ือสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุป จํากัด ไดรับจดทะเบียนจัดตั้งตาม
กฎหมายสหกรณ ยอมตองดําเนินกิจการภายใตกฎหมายสหกรณ  

(2) ทําความเขาใจในเรื่องบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงผูเสนอผลงาน
หลีกเลี่ยงท่ีจะอางถึงอํานาจหนาท่ีในฐานะผูตรวจการสหกรณตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 รวมถึงไมโตแยงตอความเห็นของประธานกรรมการเก่ียวกับ
ขอกําหนดทางกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในทางที่จะกอใหเกิด
ความขัดแยง และสงผลใหการปฏิบัติงานมีอุปสรรคและความยุงยากมากข้ึน  

4.1.3 ในการตรวจสอบเพ่ือใหไดหลักฐานท่ีบงชี้วาคณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินกิจการ 
จนเกิดขอบกพรอง ซ่ึงตองใชเปนหลักฐานประกอบในการพิจารณาออกคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ    
ผู เสนอผลงานไดยึดประเด็นขอบกพรองเปนจุดตั ้งตนในการตรวจสอบวามีองคประกอบใดที่ถือเปน
ขอบกพรอง เชน กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน มีองคประกอบความผิดคือ เปนการจายผลตอบแทนให
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สมาชิกตามสัดสวนการถือหุนในระหวางป โดยท่ียังไมทราบผลประกอบการ และคณะกรรมการดําเนินการ
เปนผูพิจารณาท้ังท่ีอํานาจในการพิจารณาผลตอบแทนจากการถือหุนทําไดแตเฉพาะเปนเงินปนผลเม่ือสิ้น
ปบัญชีโดยอํานาจของท่ีประชุมใหญเทานั้น 

ในการตรวจสอบจงึเรยีกเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวของเริ่มตนจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการตลอดทัง้ป ซึง่อาจมีรายละเอียดทีแ่สดงถึงวิธีการคํานวณเงินจูงใจการถือหุน 
รายชื่อสมาชิกท่ีรับเงินจูงใจการถือหุน หลักฐานการจายเงินจูงใจ ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ซึ่งการจดบันทึกรายละเอียด เชน เลขที่เอกสาร มติที่ประชุม ผูอนุมัติดําเนินการ เพื่อเปนขอมูลในการ
เรียกดูเอกสารตนฉบับ หรือหากไมไดรับความรวมมือจนจําเปนตองใชอํานาจของผูตรวจการสหกรณ        
ตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ในการออก
หนังสือเรียกเอกสารหลักฐานก็จะเปนประโยชนในการระบุรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพือ่ความ
ถูกตองรวดเร็วในการตรวจสอบ 

4.1.4 การรายงานผลการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ การเรียบเรียง
ขอเท็จจริงและการจัดเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานเพ่ือใหนายทะเบียนสหกรณเชื่อม่ันในขอเท็จจริง
เพ่ือประกอบการพิจารณาใชอํานาจ ควรเรียบเรียงขอเท็จจริงเริ ่มตนดวยประเด็นในการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงท่ีตรวจพบพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ประเด็นขอบกพรองขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับเรื่องใด 
ซ่ึงจะชวยใหรายงานมีความครบถวนในเรื่องของขอเท็จจริงและประเด็นความผิด 

4.1.5 การยกรางคําสั่งนายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกไขขอบกพรอง ผูเสนอผลงาน
ไดขอคําปรึกษาจากกลุมกฎหมาย สํานักนายทะเบียนและกฎหมาย เพื่อใหทราบวาการออกคําสั่งทาง
ปกครองมีองคประกอบเรื่องใดบาง เพ่ือใหมีผลบังคับโดยสมบูรณ มิใหเกิดปญหาในการอุทธรณหรือฟองคดี           
ในภายหลัง โดยการออกคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณตองมีองคประกอบ ดังนี้ 

(1) ประเด็นปญหาท่ีตองออกคําสั่ง  
(2) ขอเท็จจริงของประเด็นปญหานั้น  
(3) ขอกําหนดตามกฎหมายหรือขอบังคับในเรื่องดังกลาว  
(4) ระบุเจตนาของคําสั ่งใหชัดเจนวาใหใครกระทําการหรืองดกระทําการ         

ในเรื่องใดภายในกําหนดเวลาท่ีชัดเจน  
(5) บุคคลใดบางท่ีมีอํานาจลงนามในคําสั่ง และผูลงนามมีอํานาจตามกฎหมาย

หรือคําสั่งใด  
(6) แจงสิทธิอุทธรณคําสั่งใหผูรับคําสั่งทราบ 
คําสัง่นายทะเบียนสหกรณเปนคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผูรับคําสั่ง 

หรืออาจมีผลตอผู ออกคําสั ่งในกรณีที ่มีการอุทธรณคําสั ่งหรือฟองคดีตอศาลปกครอง หากคําสั ่ง            
นายทะเบียนสหกรณมีองคประกอบไมครบถวนและชี้ประเด็นขอบกพรองไมถูกตอง หรือผู ลงนาม                 
ใชอํานาจไมสอดคลองตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชอางอิงในการออกคําสัง่ จะทําใหคําสั่งนั ้นไมมี            
ผลบังคับและมีผลกระทบยอนกลับตอผูลงนาม และหากเปนกรณีคําสั่งที่ทําใหผูรับคําสั่งเสียผลประโยชน             
ทางแพง ผูรับคําสั่งอาจนําเอาผลการอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลปกครองไปฟองคดีแพงตอผูออก
คําสั่งได จึงตองดําเนินการดวยความรอบคอบอยางยิ่ง 
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4.1.6 การตดิตามผลการแกไขขอบกพรองตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ เพือ่ใหไดทราบ
ความคืบหนาในการแกไขขอบกพรองและมีการติดตามอยางสมํ่าเสมอไดดําเนินการ ดังนี้ 

(1) บันทึกขอบกพรองของสหกรณออมทรัพย เอ็ม บี เค กรุ ป จํากัด ลงใน
ระบบจัดการขอบกพรองของกรมสงเสริมสหกรณ เพือ่ใหหนวยงานสวนกลางไดรับทราบขอบกพรองและ
การใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณ และสนับสนุนการติดตามผลการแกไขขอบกพรองอยางเปนระบบ 

(2) บรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมของคณะทํางานแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรทีมี่ขอบกพรอง (จกบ.) สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 
พ้ืนท่ี 1  

(3) สงเรื่องใหเจาหนาทีส่งเสริมสหกรณทีร่ับผิดชอบติดตามรายงานการแกไข
ขอบกพรองกับสหกรณในการเขาแนะนําสงเสริมสหกรณตามแผนงานปกติ 

 
4.2 ขอเสนอแนะอ่ืน 

4.2.1 กรณีการจายเงินจูงใจการถือหุน ท่ีพิจารณาวาเปนขอบกพรองเนื่องจากสหกรณ
จายเงินดังกลาวใหสมาชิกโดยคํานวณผลตอบแทนใหตามจํานวนทุนเรือนหุนคิดเปนอัตรารอยละ ซึง่เขา
ลักษณะการจายเงินปนผลในระหวางปซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการไมอาจกระทําได 

 ผูเสนอผลงานมีขอสังเกตวา หากสหกรณจายเงินจูงใจหรือเงินสวัสดิการอื่นใด
ใหแกสมาชิกในระหวางป โดยไมไดคํานวณตามจํานวนทุนเรือนหุนแตใชหลักเกณฑอื่นในการคํานวณ
ผลตอบแทน เชน คํานวณตามอายุการเปนสมาชิก ซึ่งไมถือวาเปนลักษณะของการจายผลตอบแทน           
การถือหุ น โดยตัง้เปนงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงสงผลกระทบตอผลประกอบการเมื ่อสิ ้นป
เชนเดียวกับปญหาขอบกพรองเรื่องการจายเงินจูงใจการถือหุน ผูตรวจการสหกรณหรือนายทะเบียนสหกรณ
จะพิจารณาวาการกระทําดังกลาวขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับเรือ่งใด ซึง่มีแนวโนมวาจะเกิดขอบกพรอง           
ในลักษณะดังกลาวไดในอนาคต  

4.2.2 การเขาแนะนําสงเสริมการดําเนินการกิจการของสหกรณอยางสมํ่าเสมอ รวมถึง
ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่สหกรณไดดําเนินการ จะชวยลดขอบกพรองในการดําเนินงานของ
สหกรณหรือควบคุมความเสียหายไวในวงจํากัด ท้ังนี้ เจาหนาทีส่งเสริมสหกรณ ตองมีความรูความเขาใจ
ในกิจการของสหกรณ เพ่ือสามารถใหคําแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการไดอยางเหมาะสม  

4.2.3 เจาหนาทีส่งเสริมสหกรณ/ผูตรวจการสหกรณ ตองทําความเขาใจในบทบัญญัติ
ของกฎหมาย ขอบังคับหรอืระเบยีบท่ีเก่ียวของกับงานสหกรณ และสามารถชี้แจงใหคณะกรรรมการดําเนินการ
หรือสมาชิกไดรับทราบถึงเจตนารมณของกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบตาง ๆ ใหยอมรับการกระทําการ
หรืองดกระทําการในเรื่องท่ีจะกอใหเกิดขอบกพรองตอสหกรณ 

4.2.4 ผูตรวจการสหกรณ ควรศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 
(1) บทบาทและอํานาจหนาท่ีในฐานะผูตรวจการสหกรณ เพ่ือการปฏิบัติหนาที่

ไดอยางถูกตองเหมาะสมและเปนประโยชนตองานท่ีรับผิดชอบ  
(2) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจการสหกรณ  
(3) แนวทางการตรวจการสหกรณและการแกไขขอบกพรองของสหกรณ ตามคูมือ

ของสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย  
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รายการเอกสารในภาคผนวก 
 

1. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื ้นที ่ 1 ที่ กษ 1106/2161        
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557  

2. หนังสือกลุมตรวจการสหกรณ สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1     
ท่ี กษ 1106(ต)/233 ลงวันท่ี 18 พฤศจกิายน 2557  

3. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 ท่ี กษ 1106/5179 ลงวันท่ี 
12 ธนัวาคม 2557  

4. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ท่ี กษ 1106/5178 ลงวันท่ี 
12 ธนัวาคม 2557  

5. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 ท่ี กษ 1106/326 ลงวันท่ี 
9 กุมภาพันธ 2558  

6. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 ท่ี กษ 1106/160 ลงวันท่ี 
21 มกราคม 2558  

7. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 1 ท่ี กษ 1109(ต)/429      
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558  

8. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 ท่ี กษ 1109/2044 ลงวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558  

9. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 ท่ี กษ 1109/2043 ลงวันท่ี 
23 กรกฎาคม 2558  

10. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที ่1 ท่ี กษ 1109/2371 ลงวันท่ี 
28 สงิหาคม 2558  

11. หนังสือสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ท่ี กษ 1109/2372     
ลงวนัท่ี 28 สงิหาคม 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 







 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
เร่ือง  ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ในการประชุม  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๒  เมื่อวันที่   

๒๓  กันยายน  ๒๕๕๒  ไดมีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงขอกําหนดการนําเงินของสหกรณฝาก 

หรือลงทุนอยางอื่นตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่อใหเกิดความมั่นคงกับสหกรณ 

มากย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๗)  และมาตรา  ๖๒  (๗)  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ในการประชุม  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๒   

เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๒  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  จึงออกประกาศ

กําหนดการนําเงินของสหกรณฝากหรือลงทุนอยางอื่น  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  เร่ือง  ขอกําหนด 

การฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

“ธนาคาร”  หมายความวา  ธนาคารพาณิชยและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น   

ซ่ึงประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 

“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้”  หมายความวา  ต๋ัวแลกเงิน  ต๋ัวสัญญาใชเงิน  หุนกูที่มีหลักประกัน  

หุนกูไมดอยสิทธิ 

ขอ ๓ เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได  ดังตอไปนี้ 

(๑) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(๒) ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลังหรือรับอาวัลหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร

เปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(๓) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(๔) บัตรเงินฝาก  หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร   

ซ่ึงสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๕) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ  เพื่อการแปลงสินทรัพย 
เปนหลักทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
ต้ังแตระดับ  A-  ข้ึนไป  จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(๖) หุนกูที่มีหลักประกัน  หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต้ังแต
ระดับ  A-  ข้ึนไป  จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(๗) ฝากหรือลงทุนอื่นใด  นอกจากที่กําหนดไวตาม  (๑)  ถึง  (๖)  โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกอน 

ขอ ๔ การนําเ งินไปฝากหรือลงทุนตามขอ  ๓  (๗)  รวมกันตองไมเกินทุนสํารอง 
ของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ขอ ๕ การฝากหรือลงทุนของสหกรณที่ได ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ  เร่ือง  ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ตอไป 

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันออกประกาศเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ธีระ  วงศสมุทร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
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