
หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ้ 52 คณะกรรมการดําเนินการ    ใหส้หกรณม์คีณะกรรมการดาํเนินการประกอบดว้ยประธาน

กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดาํเนินการอกี. 14. .คน  ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ 

ใหก้รรมการดาํเนินการเลอืกตัง้ในระหว่างกนัเองขึ้นดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึง

หรอืหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรอืเหรญัญกิคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให ้

ทราบ    โดยท ัว่กนั  ณ  สาํนกังานสหกรณ์ 
หา้มไม่ใหบ้คุคลซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรอืทาํหนา้ทีก่รรมการดาํเนินการ 

(1) เคยไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุกในความผดิเกี่ยวกบัทรพัยท์ี่

กระทาํโดยทจุรติ 
(2) เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ  องคก์าร  หน่วยงานของรฐั 

หรอืเอกชนฐานทจุริตต่อหนา้ที่ 
(3) เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการหรอืมคีาํวนิิจฉยัเป็นทีสุ่ดใหพ้น้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามคาํส ัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ 
(4) เคยถกูที่ประชมุใหญ่มมีติใหถ้อดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุริต

ต่อหนา้ที่ 
(5) สมาชกิซึง่ผดินดัการชาํระเงนิงวดชาํระหน้ี ไมว่่าตน้เงนิหรอืดอกเบี้ย ในระยะเวลา

สองปีทางบญัชนีบัแต่ปีทีผ่ดินดัถงึปีที่เลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ  เวน้แต่การผดินดันัน้มไิดเ้กิดขึ้นจากการ

กระทาํของตนเอง 
(6) ผูซ้ึง่เป็นเจา้หนา้ทีใ่นสหกรณ์น้ี 

ขอ้  53 อาํนาจหนา้ทีข่องกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ทีด่งัน้ี 

(1) เป็นประธานในที่ประชมุใหญ่และที่ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ และควบคุม

การประชมุดงักลา่วใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

(2) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานท ัว่ไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและอยู่

ในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 

(3) ลงลายมอืชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามที่กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

(4) ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ   มอีาํนาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) ปฏบิตักิารในอาํนาจหนา้ทีข่องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือ่ประธาน

กรรมการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้หรอืเมือ่ตาํแหน่งประธานกรรมการว่างลง 



(2) ปฏบิตักิารตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให ้

(3) ดาํเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย

ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(ค) เลขานุการ   มอีาํนาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) จดัทาํรายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการทุก

คร ัง้ 

(2) ดูแลรกัษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณใ์หเ้รียบรอ้ยอยู่เสมอ 

(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรอืกรรมการดาํเนินการ   แลว้แต่กรณี 

(4) ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(ง) เหรญัญิก   มอีาํนาจหนา้ที่ดงัน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรบัจ่ายและเกบ็รกัษาเงนิและทรพัยส์นิของสหกรณใ์ห ้

เป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(2) ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายใหภ้ายใตก้ฎหมาย 

ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

ขอ้  54 กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง     คณะกรรมการดาํเนินการมวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ

สองปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้  ในวาระเริ่มแรกเมือ่ครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลอืกตัง้  ใหก้รรมการดาํเนินการสหกรณ์

ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสองของกรรมการดาํเนินการท ัง้หมดโดยวธิจีบัสลาก (ถา้มเีศษใหป้ดัขึ้น) 

และใหถ้อืว่าเป็นการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  ในปีต่อไปใหก้รรมการดาํเนินการทีอ่ยู่ในตาํแหน่งจนครบวาระ

หรอือยู่นานที่สุดออกจากตาํแหน่งสลบักนัไปทกุ ๆ ปี 

เมือ่ครบกาํหนดแลว้  หากยงัไมม่กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชดุใหม ่  ก็ให ้

คณะกรรมการดาํเนินการชุดเดมิรกัษาการไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม ่   แต่

ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงรอ้ยหา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นปีทางบญัชสีหกรณ์ 

กรรมการดาํเนินการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ ํา้อกีได ้  แต่ตอ้งไมเ่กนิสองวาระ

ตดิต่อกนั 

ในกรณีที่กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่งท ัง้คณะ ใหก้รรมการดาํเนินการที่ไดร้บัเลอืกตัง้

ใหมอ่ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดยีวกบักรรมการดาํเนินการชดุแรก  และใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลม 

ขอ้  55 คณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณ์      เมือ่ไดร้บัจดทะเบยีนเป็นสหกรณแ์ลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้

สหกรณม์ ี    อาํนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณจ์นกว่าที่

ประชมุใหญ่สามญั   คร ัง้แรกภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนสหกรณ ์  จะไดเ้ลอืกตัง้คณะกรรมการ

ดาํเนินการขึ้น 



ใหค้ณะผูจ้ดัต ัง้สหกรณม์อบหมายกจิการท ัง้ปวงใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการในวนัทีไ่ดร้บั

เลอืกตัง้ 

ขอ้  56 การพน้จากตาํแหน่ง     กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตอุย่างหน่ึง

อย่างใด   ดงัต่อไปน้ี 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  หรอืลาออก

ต่อที่ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 

(4) เขา้รบัตาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํในสหกรณน้ี์ 

(5) ตกเป็นผูผ้ดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ีไมว่่าเงนิตน้หรอืดอกเบี้ย 

(6) ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะหรอืรายตวั 

(7) นายทะเบยีนสหกรณ์ส ัง่ใหอ้อกท ัง้คณะหรอืรายตวั 

(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดาํเนินการตดิต่อกนัสามคร ัง้  โดยไม่มเีหตอุนัควร 

ใหก้รรมการดาํเนินการผูม้ส่ีวนไดเ้สยีตาม (7) อทุธรณต่์อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์ห่งชาติ

ไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีร่บัทราบคาํส ัง่  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตใิหเ้ป็น

ทีสุ่ด 

กรณีที่ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนใหก้รรมการดาํเนินการพน้จากตาํแหน่งท ัง้คณะ  ใหท้ีป่ระชมุ

ใหญ่เลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการใหม่ท ัง้คณะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการดาํเนินการชุด

แรก 

ขอ้ 57 ตาํแหน่งว่างกอ่นถงึคราวออกตามวาระ    ถา้ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถงึ

คราวออกตามวาระ  (เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 56 (7) )  ใหก้รรมการดาํเนินการทีย่งัดาํรงตาํแหน่งอยู่

ดาํเนินการต่อไปจนกว่าจะมกีารประชมุใหญ่  ซึง่จะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการแทนในตาํแหน่งทีว่่าง    

แต่ถา้ในเวลาใดจาํนวนกรรมการดาํเนินการลดลงจนเหลอืนอ้ยกว่าองคป์ระชุม  กรรมการดาํเนินการทีด่าํรง

ตาํแหน่งอยู่จะประชมุดาํเนินการใด ๆ ไมไ่ด ้ นอกจากตอ้งนดัเรียกใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัขึ้นโดยเรว็ 

ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้

เป็นตาํแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มรีองประธานกรรมการทาํหนา้ทีแ่ทนและยงัมไิดม้กีารประชมุใหญ่เพือ่

เลอืกตัง้ใหม ่  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการอื่นขึ้นทาํหนา้ทีแ่ทนช ัว่คราว

จนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้ใหม่ 
กรรมการดาํเนินการซึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้ขึ้นแทนในตาํแหน่งทีว่่าง  ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้พยีง

เท่ากาํหนดเวลาทีผู่ซ้ึง่ตนแทนนัน้ชอบทีจ่ะอยู่ได ้

ขอ้  58 การประชุมและองคป์ระชมุ     ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิ

ธุระแต่ตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย 



ใหป้ระธานกรรมการ  หรอืรองประธานกรรมการ  หรอืเลขานุการ    เรยีกประชมุคณะกรรมการ

ดาํเนินการได ้  ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  และเรื่องทีส่าํคญั

อื่น ๆ ของ สหกรณ์ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีข่องกรมส่งเสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 

ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  ตอ้งมกีรรมการดาํเนินการมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการดาํเนินการท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 59 อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการดําเนินการ     คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจหนา้ที่

ดาํเนินกจิการท ัง้ปวงของสหกรณ ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ์    

กบัท ัง้ในทางอนัจะทาํใหเ้กดิความจาํเรญิแก่สหกรณ ์ ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาในเรือ่งการรบัสมาชกิและสมาชกิออกจากสหกรณ ์ตลอดจนดูแลใหส้มาชกิ

ปฏบิตักิารต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติและคาํส ัง่ของสหกรณ์ 

(2) พจิารณาในเรื่องการรบัฝากเงนิ การกูย้มืเงนิ การใหเ้งนิกู ้ และการฝากหรอืลงทนุ

ของ สหกรณ์ 

(3) กาํหนดและดาํเนินการเกี่ยวกบัการประชมุใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาํปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีต่อทีป่ระชุมใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหท้ี่ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(6) พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้หรอืจา้งและกาํหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการ       

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

(7) พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้  และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 

(8) กาํหนดระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(9) จดัใหม้แีละดูแลใหเ้รยีบรอ้ยซึง่บรรดาทะเบยีน  สมดุบญัชเีอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอปุกรณด์าํเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พจิารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชกิและออกจากชมุนุมสหกรณ ์  และองคก์ร

อื่น 

(11) พจิารณาดาํเนินการแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอื

คณะทาํงานเพือ่ประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 

(12) พเิคราะหแ์ละปฏบิตัิตามหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ ์  รองนายทะเบยีน

สหกรณ ์  ผูต้รวจการสหกรณ ์  ผูส้อบบญัช ี หรอืพนกังานเจา้หนา้ที่ซึง่นายทะเบยีนสหกรณม์อบหมาย 

(13) พจิารณาใหค้วามเทีย่งธรรมแก่บรรดาสมาชกิ   เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์   ตลอดจน

สอดส่องดูแลโดยท ัว่ไป  เพือ่ใหก้จิการของสหกรณ์ดาํเนินไปดว้ยดี 

(14) พจิารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผูต้รวจสอบกจิการ  ความเหน็ของผูจ้ดัการ  

สมาชกิและผูแ้ทนสมาชกิเกี่ยวกบักจิการของสหกรณ์ 



(15) เชญิบคุคลภายนอกทีเ่หน็สมควรเป็นที่ปรกึษาของสหกรณ ์  ตลอดจนกาํหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามทีเ่หน็สมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู ้  หรอืดาํเนินคดเีกี่ยวกบักจิการของสหกรณ ์  หรือประนีประนอมยอม

ความหรอืมอบขอ้พพิาทใหอ้นุญาโตตลุาการพจิารณาชี้ขาด 

(17) พจิารณาดาํเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์อง

สหกรณ์ 

(18) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการดาํเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณเ์พือ่เขา้ประชมุใหญ่      

และออกเสยีงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ ์  และองคก์รอื่น ซึง่

สหกรณน้ี์เป็นสมาชิก ท ัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชมุนุมสหกรณ์  

และองคก์ารนัน้กาํหนดไว ้

(19) คํา้ประกนัเงนิกูท้ีส่หกรณกู์ย้มืจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยรบัผดิชอบการคํา้

ประกนัในฐานะส่วนตวั 

(20) พจิารณามอบหมายอาํนาจหนา้ที่ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรญัญิก  ผูจ้ดัการและบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 60 ความรบัผิดของคณะกรรมการดําเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการกระทาํ

การหรอืงดเวน้การกระทาํการ หรอืกระทาํการโดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏบิตัิหนา้ที่ของตนจนทาํใหเ้สยี

ผลประโยชนข์องสหกรณ ์ หรอืสมาชกิ  อนัเป็นเหตใุหส้หกรณ์มขีอ้บกพร่องเกี่ยวกบัการเงนิ  การบญัช ี หรอื  

กจิการ  หรอืฐานะการเงนิตามรายงานการสอบบญัช ี   หรอืรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตใุหส้หกรณ์ไดร้บั

ความเสยีหาย  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งรบัผดิชอบชดใชค่้าเสยีหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอืน่ 

ขอ้ 61 คณะกรรมการอาํนวยการ    คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอาํนวยการ   

โดยใหป้ระธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรญัญกิ และเลขานุการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็น

กรรมการอาํนวยการ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตัง้กรรมการดาํเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตาม

สมควร 
ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอาํนวยการตามลาํดบั 
คณะกรรมการอาํนวยการใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการซึง่

ต ัง้   คณะกรรมการอาํนวยการนัน้ 
ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการประชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละหน่ึง

คร ัง้เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการอาํนวยการหรอืเลขานุการนดัเรยีกประชมุได ้
ในการประชมุคณะกรรมการอาํนวยการ  ตอ้งมกีรรมการอาํนวยการมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการอาํนวยการท ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 



ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการอาํนวยการ  ใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม

คราวถดัไปทราบ 

ขอ้ 62 อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการอาํนวยการ    ใหค้ณะกรรมการอาํนวยการเป็นผูด้าํเนิน

กจิการแทนคณะกรรมการดาํเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มติ  

และคาํส ัง่  ของสหกรณ ์  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 
(1) ควบคุมในเรื่องการรบัเงนิ  การจ่ายเงนิ  การสะสมเงนิ  การฝากหรอืการเกบ็รกัษา

เงนิใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบยีบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจดัทาํบญัช ีและทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถ้กูตอ้งครบถว้นและเป็น

ปจัจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เกบ็รกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์นิของสหกรณใ์ห ้

อยู่ในสภาพอนัดีและปลอดภยั  และพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบไดท้นัท ี

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาํเนินการในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขการบรหิารงานของ

สหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจดัทาํงบดุล รวมท ัง้บญัชีกาํไรขาดทนุ และรายงานประจาํปี

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่

อนุมตั ิ

(6) พจิารณาการจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีของสหกรณ ์  เสนอต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณาเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนุมตัิ 

(7) พจิารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ เสนอต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาและเสนอที่ประชมุใหญ่อนุมตัิ 

(8) ทาํนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ

ดาํเนินการมอบหมาย 

ขอ้  63.  คณะกรรมการเงนิกู ้  คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงนิกู ้ จาํนวน 5 

คน  โดยใหม้ตีาํแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง    นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการเงนิกูใ้หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่ากบักาํหนดเวลาของคณะกรรมการดาํเนินการ ซึง่ต ัง้         

คณะกรรมการเงนิกูน้ ัน้ 
ใหค้ณะกรรมการเงนิกูป้ระชมุกนัตามคราวทีม่กีจิธุระ แต่จะตอ้งมกีารประชมุกนัเดอืนละคร ัง้เป็น

อย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการเงนิกู ้ หรอืเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
ในการประชมุคณะกรรมการเงนิกู ้ ตอ้งมกีรรมการเงนิกูเ้ขา้ประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการเงนิกูท้ ัง้หมด   จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
ขอ้วนิิจฉยัท ัง้ปวงของคณะกรรมการเงนิกู ้ ใหน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุม     

คราวถดัไป 



ขอ้ 64 อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการเงนิกู ้    ใหค้ณะกรรมการเงนิกูม้อีาํนาจหนา้ทีใ่นการ

พจิารณาวนิิจฉยัอนุมตัิการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ และคาํส ัง่ของสหกรณ์

รวมท ัง้ขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งนิกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ ัน้ 

(2) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งนิกูม้หีลกัประกนัตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

และเมือ่เหน็ว่าหลกัประกนัสาํหรบัเงนิกูร้ายใดเกดิบกพร่องกต็อ้งกาํหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนด ี  ภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

(3) ดูแลและตดิตามการชาํระหน้ีของสมาชกิผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในสญัญา 

(4) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ ในกรณีสมาชกิผูกู้ข้อผ่อนเวลาการส่งเงนิงวด

ชาํระหน้ีเงนิกู ้หรอืผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหน้ี เพือ่เสนอความเหน็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาผ่อน

ผนั หรอืเรียกคืนเงนิกู ้หรอืสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 65 คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์   คณะกรรมการดาํเนินการอาจตัง้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  จาํนวน….5…คน โดยใหม้ตีาํแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  

และเลขานุการคนหน่ึง  นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธใ์หอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้ท่าทีก่าํหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดาํเนินการซึง่ต ัง้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ ัน้ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธป์ระชมุกนัตามคราวที่มกีจิธุระ  แต่จะตอ้งมกีารประชมุ

กนัเดอืนละหน่ึงคร ัง้เป็นอย่างนอ้ย  และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  หรือเลขานุการนดั

เรยีกประชมุได ้
ในการประชมุคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไมน่อ้ยกว่ากึ่ง

จาํนวนของกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธท์ ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏบิตัิงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ

ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ขอ้ 66 อาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์       ใหค้ณะกรรมการศึกษา

และประชาสมัพนัธม์อีาํนาจและหนา้ที่ดาํเนินกจิการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ  และคาํส ัง่ของ

สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ  โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชกิและ

ผูท้ีส่นใจใหท้ราบถงึเจตนารมณ์  หลกัวธิกีาร  และการบรหิารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขา่วสาร  ความรูเ้กี่ยวกบัลกัษณะ  ประโยชนร์วมท ัง้

ผลงานของสหกรณใ์หส้มาชิก  และบคุคลภายนอก  รบัทราบ 

(3) ดาํเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิ 



(4) ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชกิถงึวธิีการออมทรพัย ์ และการใชจ่้ายเงนิ

อย่างรอบคอบ  ตลอดจนวชิาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชพี 

(5) ศึกษาและตดิตามขา่วความเคลือ่นไหวดา้นการดาํเนินงานของสหกรณอ์ื่นท ัง้ในและ

นอกประเทศ  เพือ่นาํตวัอย่างที่ดมีาเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณานาํมาบริการแก่สมาชกิตามความ

เหมาะสม 

ขอ้ 67 คณะอนุกรรมการ     ในกรณีจาํเป็นแก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมี

คาํส ัง่แต่งต ัง้อนุกรรมการต่าง ๆ เพือ่มอบหมายใหป้ฏบิตัภิารกจิของสหกรณ ์  โดยมอีาํนาจหนา้ที่ตามที่

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ้ 68 ประธานในที่ประชุม  ในการประชมุใหญ่หรอืการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ ให ้

ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ  ถา้ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชมุ  กใ็หร้องประธานกรรมการ

เป็นประธานในที่ประชมุ  และถา้รองประธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุดว้ยก็ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้กรรมการ

ดาํเนินการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น  คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงนิกู ้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์  ใหป้ระธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในทีป่ระชมุ  ถา้

ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชมุ กใ็หท้ี่ประชมุเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการ

ประชมุคราวนัน้ 
ในการประชมุกลุม่  ใหป้ระธานของกลุม่หรอืเลขานุการกลุ่ม (ถา้ม)ี  เป็นประธานในที่ประชุม

ตามลาํดบัแต่ถา้ประธานกลุม่หรือเลขานุการกลุ่มไมอ่ยู่ในที่ประชุมกใ็หท้ี่ประชมุเลอืกสมาชิกซึง่เขา้ประชมุคน

หน่ึงขึ้นเป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุใหญ่วสิามญัทีส่มาชกิรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุ  ในกรณีที่ทีป่ระชมุใหญ่ไดม้มีติถอด

ถอนกรรมการดาํเนินการ  ถา้มกีารรอ้งขอใหเ้ปลีย่นตวัประธานในที่ประชมุก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยเลอืกสมาชิกคน

ใดคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุเฉพาะคราวนัน้  หรอืจนเสร็จการประชมุ  มตเิลอืกประธานในที่ประชมุใน

กรณีน้ีตอ้งมคีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิ  หรอือยู่แทนสมาชกิซึง่มาประชมุ 

การออกเสยีงและการวนิิจฉยัปญัหาในที่ประชุม 

ขอ้ 69 การออกเสยีง   สมาชกิหรือผูแ้ทนสมาชกิคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนนออก

เสยีงในทีป่ระชุมใหญ่    ไดเ้พยีงคนละหน่ึงเสยีง  จะมอบใหผู้อ้ื่นมาประชมุและออกเสยีงแทนตนไมไ่ด ้
ถา้ปญัหาซึง่ที่ประชมุวนิิจฉยันัน้ผูใ้ดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษเฉพาะตวัผูน้ ัน้จะออกเสยีงในเรื่องนัน้

ไมไ่ด ้

ขอ้ 70 การวนิิจฉยัปญัหา   เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นพเิศษในขอ้บงัคบัน้ี  การวนิิจฉยัปญัหา

ต่าง ๆ ในทีป่ระชมุใหญ่   หรอืที่ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการหรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถ้อื



คะแนนเสยีงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้

ขาด  เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถ้อืเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกหรอืผูแ้ทนสมาชกิซึง่มา

ประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั 

(2) การเลกิสหกรณ์ 

(3) การควบสหกรณ์ 

(4) การแยกสหกรณ์ 

 

รายงานการประชุม 

ขอ้  71 รายงานการประชมุ   ในการประชมุใหญ่ การประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  หรอืการ

ประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชมุลงลายมอืชื่อ พรอ้มท ัง้บนัทกึเรื่องทีพ่จิารณาวนิิจฉยั

ท ัง้สิ้นไวใ้นรายงานการประชมุ  และใหป้ระธานในที่ประชุมกบักรรมการดาํเนินการหรอืกรรมการอื่น ๆ 

แลว้แต่กรณี  อกีคนหน่ึงทีเ่ขา้ประชมุนัน้ ๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

 


