
    
 
  
 
 
 
 
 

เรียน   สมาชิกสหกรณ ์

 ตามที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นบันทึกของ สมาชิก สอ.กฟภ. ถึงอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมอันชวนสงสัยทางการเงินที่ก่อให้เกิด                  
ความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ และขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญโดยขอให้นายทะเบียนออกค าสั่งและด าเนินการรวม 
4 ข้อ ซึ่ง สอ.กฟภ. ได้เคยช้ีแจงข้อเท็จจริงใหส้มาชิกทราบตามจดหมายข่าว สอ.กฟภ. ฉบับที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
19 มกราคม 2561 แล้วนั้น   

 สอ.กฟภ. ได้รับทราบมาว่ารองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิก สอ.กฟภ. ผู้ร้องทราบทางจดหมายลงทะเบียน (EMS) ซึ่งจากการประสาน
เบื้องต้นกับกรมสง่เสรมิสหกรณ์ สอ.กฟภ. ขอน าผลการพิจารณามาสรปุเผยแพรใ่ห้สมาชิกสหกรณ์รับทราบดงันี้ 

 พฤติกรรมท่ีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบประเด็นท่ี 1 

สอ.กฟภ. ออกประกาศที่ 40/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือหลังจากหักรายจ่ายทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินได้รายเดือน หรือ 10,000 บาท 
สุดแต่จ านวนไหนจะน้อยกว่ากัน โดยอ้างว่าเป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2558 ทั้งที่ประกาศดังกล่าวมิได้แนะน าให้สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ 
10,000 บาท และก าหนดให้ผู้กู้ที่ขอกู้เงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ต้องมีเอกสารการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการยื่นค าขอกู้เงิน เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ในข้ันตอนกระบวนการทาง
กฎหมาย ทั้งที่ “สหกรณ์” มิได้ถูกก าหนดเป็น “สถาบันการเงิน” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

 ผลการพิจารณา 

1.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ 1115/4102 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 แนะน าการให้
เงินกู้ของสหกรณ์ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขการช าระหนี้ที่สมาชิกควรจะมีเงินเหลือเพื่อการด ารงชีพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 ของรายได้ การที่ สอ.กฟภ. ออกประกาศสหกรณ์ที่ 40/2560 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดในข้อ 4 ให้ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจาก                 
หักรายจ่ายทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินได้รายเดือน หรือ 10,000 บาท สุดแต่จ านวนไหน 
จะน้อยกว่ากันเป็นการออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 2 (5), ข้อ 72 (2), ข้อ 72 (9)  และข้อ 87 (4) 
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามค าแนะน า
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  



1.2 การที่ สอ.กฟภ. ก าหนดในข้อ 6 ให้ผู้กู้ที่ขอกู้เงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท ต้องมีเอกสารการ
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการยื่นค าขอกู้เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้อยู่ในข้ันตอน
กระบวนการทางกฎหมายน้ัน เป็นไปเพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตของสมาชิกผูข้อกู้ป้องกันมิใหส้มาชิกมีเงนิเหลอื
ไม่เพียงพอแก่การครองชีพซึง่เปน็ประโยชน์แก่สมาชิก การด าเนินการดังกล่าวของสหกรณ์มิได้เปน็การประกอบ
ธุรกิจข้อมูลเครดิตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 แต่อย่างใด 

 พฤติกรรมท่ีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบประเด็นท่ี 2  

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้น าเงินไปฝากสหกรณ์อื่น เมื่อปี 2558 จ านวน 3 สหกรณ์
ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จ ากัด จ านวน 20,646,637.07 
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 บาทต่อปี 2.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จ ากัด                     
จ านวน 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 บาทต่อปี  และ 3.สหกรณ์ออมทรัพย์การประปา             
ส่วนภูมิภาค จ ากัด จ านวน 60,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 บาทต่อปี แต่ในปี 2559 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มิได้น าเงินไปฝากสหกรณ์ทั้ง 3 แห่งข้างต้น โดยอ้างว่าสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง            
ไม่ต้องการเงินลงทุนจากสหกรณ์ฯ และได้น าเงินไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ ากัด ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
ประธานกรรมการ (นายบัญชา ค าจินดา) เพียงแห่งเดียวเป็นจ านวนเงินรวม 600,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.50 บาทต่อปี ซึ่งไม่เป็นการกระจายความเสี่ยง เป็นการฝากที่มีนัยส าคัญอันชวนสงสัยว่ามีวาระ           
ซ่อนเร้น และท าให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่มีความแตกต่างกันถึง              
1.25 บาท ของเงินต้น 600,000,000 บาท 

 ผลการพิจารณา 

 การน าเงินจ านวน 20,646,637.07 บาท ไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก 
(2521) จ ากัด ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 บาทต่อปี ครบก าหนดการฝากไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
การน าเงินจ านวน 100,000,000 บาท ไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จ ากัด ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 ต่อปี ครบก าหนดการฝากไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และการน าเงินจ านวน 
60,000,000 บาท ไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 
บาทต่อปี ครบก าหนดการฝากไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสหกรณ์ทั้งสามแห่ง             
ได้ขอให้ สอ.กฟภ. น าเงินไปฝากต่อและเสนอว่าจะให้ดอกเบี้ยในอัตราเท่า เดิม จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า               
การน าเงินไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ ากัด โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี               
ท าให้ สอ.กฟภ. ได้รับความเสียหายจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 
  



 พฤติกรรมท่ีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบประเด็นท่ี 3  

 สอ.กฟภ. ไม่เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประจ าเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม 2560 และรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินกิจการเดือนพฤศจิกายน และ
เดือนธันวาคม 2560 ให้สมาชิกทราบ 

 ผลการพิจารณา 

 สอ.กฟภ. เปิดเผยข้อมูลผ่าน Website ของสหกรณ์ฯ ที่ www.peacoop.or.th อยู่แล้ว หากไม่
ปรากฎบน Website สมาชิกก็ยังสามารถขอตรวจดูได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ฯ ในระหว่างเวลาท างาน            
ตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถสอบถามคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์              
ได้ในการประชุมใหญ่ กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีเจตนาปกปิดข้อมูลมิให้
สมาชิกได้รับรู้ 

 พฤติกรรมท่ีผู้ร้องขอให้ตรวจสอบประเด็นท่ี 4  

 ตรวจสอบกิจการซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากถูกครอบง าโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 ผลการพิจารณา 

 สอ.กฟภ. มีผู้ตรวจสอบกิจการที่ท าหน้าที่ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในปี 2559 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ของสหกรณ์ เมื่อวันที่  6 มีนาคม พ.ศ.2558 ตามมาตรา 53                   
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 84 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ และด ารงต าแหน่ง                     
มีก าหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ตามข้อ 85 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ มิ ได้มาจากการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 

ข้อพิจารณาเพ่ิมเติม 

1) กรณีที่ผู้ร้องได้มีหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ขอให้คณะกรรมการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่

วิสามัญเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารงานสหกรณ์เกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ

ทั่วไปแก่สมาชิกตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นั้น การก าหนดหลักเกณฑ์

การให้เงินกู้ก็เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มิได้เป็นอ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 

และการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นไปเพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือเพื่อ

การครองชีพซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวสมาชิกเอง การที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่  

14/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีมติไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญจึงมีเหตุผลอันสมควร 

                                                                                       



2) ส่วนที่ผู้ร้องขอให้ด าเนินการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                        

ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวกับการน าเงนิ

ไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ ากัด พ้นจากต าแหน่งนั้น เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้วินิจฉัยไปแล้ว               

ในตอนต้นว่ายังไม่อาจรับฟังได้ว่า การน าเงินไปฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ ากัด โดยได้รับดอกเบี้ย              

ในอัตราร้อยละ 3.50 บาทต่อปี ท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ได้รับความ

เสียหายจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนั้น นายทะเบียนสหกรณ์จึงไม่อาจใช้อ านาจตามมาตรา 22 (4)                  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ทั้งคณะหรือที่เกี่ยวข้อง พ้นจากต าแหน่งตามค าขอได้                                                       

3) ส่วนที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทีก่ าหนด หลักเกณฑ์การให้

เงินกู้สามัญตามประกาศสหกรณ์ ที่ 40/2560 มติดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือเพื่อการครองชีพ               

ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวสมาชิกเอง มิได้ลงไปอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังที่ ได้วินิจฉัยไปแล้วในตอนต้น                  

นายทะเบียนสหกรณ์จึงไม่อาจใช้อ านาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญัญติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 สั่งเพิกถอนมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ครั้งดังกล่าวได้เช่นกัน 

4) กรณีที่ผู้ร้องขอให้ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จัดการเลือกตั้งผู้ตรวจ

สอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559   

ข้อ 12 ให้มีจ านวน 5 คนนั้น เห็นว่าข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด                

พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 84 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ก าหนดให้

สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการส ารองรวมกันไม่เกิน 5 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก

สมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลไว้แล้ว ดังนั้นจึงเป็นดุลยพินิจของที่ประชุมใหญ่ที่ จะเลือกตั้ง                     

ผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ไม่อาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ                      

ให้คณะกรรมการด าเนินการ 

 ท้ังน้ีรายละเอียดของหนังสือตอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ขอให้สอบถามจากสมาชิกผู้ร้อง 

 

 
 

                                           สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด 
7  มนีาคม  2561 


