
บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

เนื่องด้วยปัจจุบันคณะกรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดตราด ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่ง
มันอาจไม่ทันต่อการปรับตัว เปล่ียนแปลงตนเองให้ทันต่อกฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างผู้น าในองค์กร
ของตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ และบทบาทของผู้บริหารสหกรณ์ ซึ่งหากปล่อยให้เป็น
แบบนี้ต่อไป การด าเนินงานของสหกรณ์ อาจส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อสมาชิก และองค์กร เนื่องจาก
คณะกรรมการ ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงควรมียุทธศาสตร์ในการสร้างบุคลากรในองค์กรท่ีขาดศักยภาพ ให้รับรู้ 
และทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามอุดมการณ์ หลักการของ
สหกรณ ์
 
 

ความจ าเป็นที่ต้องมีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
สมาชิกรวมตัวกันจัดต้ังสหกรณ์ขึ้นโดยร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน  การผลิต และ

การจ าหน่ายเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนจึง
เป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถร่วมกันบริหารงานสหกรณ์ได้จึงจ าเป็น ต้องจัดให้มี
การเลือกต้ัง หรือสรรหาสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพื่อท าหน้าท่ีบริหารงานสหกรณ์โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ 
ก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาแก่มวลสมาชิก  

ที่มาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ท่ีมาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคแรก ซึ่งก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  

นอกจากนี้ ข้อบังคับสหกรณ์ได้ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ สหกรณ์
กล่าวคือ ให้กรรมการด าเนินการเลือกต้ังระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน หรือ
หลายคน เลขานุการ 1 คน และ/หรือเหรัญญิก 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยท่ัว
กัน ณ ส านักงานของสหกรณ์  

ท้ังนี้  สหกรณ์จะจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการด า เนินการอย่างไรนั้น ต้องพิจารณาถึง 
สภาพแวดล้อมและความเหมาะสม รวมท้ังค านึงถึงสิทธิของสมาชิกในการเลือกต้ังเป็นส าคัญ และต้องไม่ขัดกับ 
กฎหมาย และข้อบังคับสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีสมาชิกจ านวนมาก อาจใช้วิธีการให้สมาชิก 
ในแต่ละเขต หรือพื้นท่ีลงคะแนนเลือกต้ัง หรือสรรหาบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในเบื้องต้น 
ก่อนก าหนดวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ แล้วน าเสนอรายช่ือบุคคลเหล่านั้นต่อท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ เพื่อ
เลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่อไป เป็นต้น ด้วยวิธีการนี้สหกรณ์สามารถกระท าได้ต่อเมื่อ มีการ



ก าหนดระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์แล้ว  

คุณสมบัติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์นอกจากจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับเลือกต้ังจาก ท่ีประชุม

ใหญ่สหกรณ์แล้วควรเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. มีความศรัทธาในแนวคิดคุณค่า อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  
2. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อื่น  
3. อุทิศตนเพื่องานสหกรณ์ด้วยความสุจริตเสียสละ และมีความรับผิดชอบ  
4. มีภาวะผู้น า มีความพร้อมและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
5. รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในเหตุผลของผู้อื่น  
6. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้าน

อื่น ๆ 
ตามท่ีกล่าวข้างต้นเป็นเพียงคุณสมบัติเบ้ืองต้นเท่านั้น ในพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 รวมถึงข้อบังคับสหกรณ์ได้ก าหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของ บุคคลท่ีจะ
เป็น หรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไว้ เพื่อป้องกันมิให้สหกร ณ์ได้รับความเสียหายจาก การ
ประพฤติมิชอบของผู้ท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ดังนี้  

1. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้ กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

2. เคยถูกไล่ออก ปลดออกให้ออกจากราชการองค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต ต่อ
หน้าท่ี  

3. เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  ตาม
มาตรา 22 (4)  

4. เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี  
5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบ้ียในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชีนับแต่ปี ท่ีผิดนัด

ถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง  
6. ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้  

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคสอง ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการ ด าเนินการ
สหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ 1 ปีนับแต่ วันเลือกต้ัง ให้
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 2 ของกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ท้ังหมด 
โดยวิธีจับสลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ รวมถึง มาตรา 50 วรรคสาม ให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  



นอกจากนี้ ข้อบังคับสหกรณ์ได้ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ  สหกรณ์
กล่าวคือ ภายหลังให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ในปีต่อไปให้กรรมการ ด าเนินการท่ี
อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปีและเมื่อครบ ก าหนดแล้วหาก
ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิม รักษาการจนกว่าจะมี
การเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันครบวาระ ในกรณีท่ีกรรมการ
ด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งท้ังคณะ ให้กรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่ใน  ต าแหน่งได้
เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 50 วรรคสอง  

การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้  

1. การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคสอง และ

วรรคท้าย ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระเมื่อ  
(1) อยู่ในต าแหน่งครบ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง หรือ  
(2) อยู่ในต าแหน่งครบ 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แล้วถูกจับสลากออกจากต าแหน่ง หรือ  
(3) อยู่ในต าแหน่งครบวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ท่ีตนแทนในต าแหน่งท่ีว่าง 

2. การลาออก  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกคน ทุกต าแหน่งมีสิทธิท่ีจะลาออกได้ โดยแสดง เจตนา

ขอลาออกเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือยื่นต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งมีผลให้ 
พ้นจากต าแหน่งโดยทันที เว้นแต่จะก าหนดวันท่ีลาออกไว้ หากไม่เกินกว่าวาระการด ารงต าแหน่งของ 
กรรมการด าเนินการผู้ท่ีขอลาออกก็ให้เป็นไปตามนั้น  

3. การขาดจากสมาชิกภาพ  
พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคแรก 

ก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จากสมาชิก ดังนั้น กรรมการ
ด าเนินการคนใด ท่ีขาดจากสมาชิกภาพย่อมต้องพ้นจากต าแหน่งโดยทันที ด้วยถือว่าไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แล้ว  

4. การเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์  
ข้อบังคับสหกรณ์ก าหนดไว้ว่า กรรมการด าเนินการคนใดเข้ารับต าแหน่งหน้าท่ีประจ า  ใน

สหกรณ์ คือ เป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากการเป็นท้ังกรรมการด าเนินการ 
และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ในเวลาเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน และการใช้อ านาจใน
การ พิจารณาเรื่องท่ีเป็นส่วนได้เสียระหว่างกรรมการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ได้  

5. การตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย  



ข้อบังคับสหกรณ์ก าหนดไว้ว่า กรรมการด าเนินการคนใดตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งช าระหนี้ ไม่ว่า
เงินต้น หรือดอกเบ้ียต้องพ้นจากต าแหน่ง การกระท าท่ีถือเป็นผู้ผิดนัดการส่งช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือ
ดอกเบ้ีย คือ  

(1) ช าระต้นเงินและดอกเบ้ียไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หรือ  
(2) ช าระเงินต้นตรงตามเวลา แต่ช าระดอกเบ้ียไม่ตรงตามเวลา หรือ  
(3) ช าระดอกเบ้ียตรงตามเวลา แต่ช าระเงินต้นไม่ตรงตามเวลา  

6. ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็นรายบุคคล  
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ท้ังคณะ หรือ  เป็น

รายบุคคล ในกรณี  
(1) กระท าโดยทุจริตต่อหน้าท่ี  
(2) จงใจกระท าการใดโดยผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ กระท า หรือละเว้น กระท า 

โดยประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
(3) กระท าการใดอันเป็นการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแข่งขันกับกิจการของสหกรณ์  
(4) กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ หรือกิจการของสหกรณ์ ท้ังนี้ การลงมติให้ถือ

เสียงข้างมากของท่ีประชุมใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ซึ่งมีผลให้ กรรมการด าเนินการท่ีถูกท่ีประชุม
ใหญ่มีมติถอดถอนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งโดยทันที และไม่สามารถสมัครเป็น
กรรมการด าเนินการได้อีก เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 (4) ส าหรับกรรมการด าเนินการท่ีถูกท่ีประชุมใหญ่ มีมติถอดถอน
เพราะเหตุอื่นต้องพ้นจากต าแหน่งเช่นเดียวกัน แต่อาจสมัครเป็นกรรมการด าเนินการได้อีก  

7. นายทะเบียนสหกรณ์ออกค าสั่งให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็น รายบุคคล
พ้นจากต าแหน่ง  

พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 22 (4) ก าหนดให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ท้ังคณะ หรือ 
เป็นรายบุคคลพ้นจากต าแหน่ง ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้กระท าการ หรืองดเว้น
กระท าการ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน จนท าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบ
บัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ ซึ่งมีผลให้ต้องพ้นจากต าแหน่งโดยทันที และไม่สามารถสมัครเป็น
กรรมการด าเนินการได้อีก เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 (3)  

ท้ังนี้ ให้กรรมการด าเนินการท่ีถูกนายทะเบียนสหกรณ์ออกค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง  มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีรับทราบค าส่ัง และ 
ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเป็นท่ีส้ินสุด  

8. ขาดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  



ข้อบังคับสหกรณ์อาจก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุ ขาดการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 
แต่ละสหกรณ์ โดยระบุจ านวนครั้งท่ีกรรมการด าเนินการขาดประชุมแล้วมีผลต้องพ้นจากต าแหน่งให้
ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งในภายหลัง  

ต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  
ข้อบังคับสหกรณ์ได้ก าหนดการปฏิบัติในกรณีต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่างลง ก่อนถงึ 

คราวออกตามวาระเพราะเหตุใด ๆ เว้นแต่เพราะเหตุนายทะเบียนสหกรณ์ออกค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง ดังนี้  
1. ให้กรรมการด าเนินการท่ียังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อ 

เลือกต้ังกรรมการด าเนินการขึ้นแทนในต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลง  จน
เหลือน้อยกว่าองค์ประชุม (ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการท้ังหมด) กรรมการด าเนินการ ท่ี
ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญโดยเร็ว  

2. กรณีต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้รองประธานกรรมการท า 
หน้าท่ีแทน แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ และยังไม่มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกต้ังใหม่  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอื่นขึ้นท าหน้าท่ีแทนช่ัวคราวจนกว่าจะมี การเลือกตั้งใหม่  

3. กรรมการด าเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในต าแหน่ง ได้เพียง 
เท่าก าหนดระยะเวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนนั้นอยู่ได้  

การประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ข้อบังคับสหกรณ์ได้ก าหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ดังนี้  
1. คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่ต้องให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งเป็น 

อย่างน้อย  
2. ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้คือ ประธานกรรมการ หรือรองประธาน กรรมการ หรือ 

เลขานุการ  
3. กรรมการด าเนินการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการ ท้ังหมด จึง 

จะเป็นองค์ประชุม  
4. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม หรือให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ในท่ี 

ประชุม (กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม) หรือให้ท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการด าเนินการคนหนึ่ง  เป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น (กรณีท้ังประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่ใน
ท่ีประชุม)  

5. การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้า 
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่ในกรณี แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ การเลิกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ และการแยกสหกรณ์ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการด าเนินการซึ่งมาประชุม  

6. จัดให้กรรมการด าเนินการท่ีเข้าประชุมลงลายมือช่ือ บันทึกเรื่องท่ีพิจารณาวินิจฉัยไว้ใน รายงาน 



การประชุม และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการด าเนินการอีกคนหนึ่งท่ีเข้าประชุมลงลายมือช่ือ  ไว้เป็น
ส าคัญ  

อ านาจหน้าท่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  

ก าหนดเกี่ยวกับอ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ดังนี้  

มาตรา 51 ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการ คนหนึ่ง หรือ
หลายคน หรือผู้จัดการท าการแทนได้  

อ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 51 เป็นอ านาจในการด าเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ซึ่งเป็นไป ตามท่ี
ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าส่ังของสหกรณ์  

มาตรา 54 ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น  

อ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 54 เป็นอ านาจในการเรียกประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งต้องใช้มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด 
จะใช้อ านาจเรียกประชุมใหญ่สามัญด้วยตนเองไม่ได้ 

มาตรา 55 วรรคแรก เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเรียก ประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณี  ท่ีสหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกิน 30 วัน นับ
แต่วันท่ีสหกรณ์ทราบ  

วรรคสอง สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่า 
100 คน หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีท่ีมีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนผู้แทนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คนลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้  

วรรคท้าย ในกรณีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียก ประชุมใหญ่
วิสามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี 
รับค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร
ก็ได้  

อ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 55 เป็นอ านาจในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามท่ี คณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควร ซึ่งต้องใช้มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เช่นเดียวกับการเรียก
ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้  หากแต่ร้องขอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ เว้นแต่กรณีคณะกรรมการ ด าเนินการสหกรณ์



ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามท่ีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอภายในระยะเวลา  ท่ีก าหนด นายทะเบียน
สหกรณ์สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามท่ีเห็นสมควร  

อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์  
ข้อบังคับสหกรณ์ก าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ดังนี้  
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าส่ังของสหกรณ์กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังใน
ข้อต่อไปนี้  

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก  ปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์  

(2) พิจารณาด าเนินการเรื่องผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือท่ีซื้อจากสหกรณ์อื่น หรือบุคคลอื่น
เพื่อจ าหน่าย  

(3) พิจารณาด าเนินการเรื่องการจัดซื้อส่ิงของท่ีบรรดาสมาชิกมีความต้องการมาจ าหน่าย  
(4) วางขอ้ก าหนดและระเบียบวิธีการจ่ายน้ า และการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดค่าเช่า ค่าบริการ

อื่น ๆ ท่ีสมาชิกต้องช าระ  
(5) พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่ขออนุมัติงดเว้นค่าบ ารุงท่ีดิน  
(6) พิจารณาด าเนินการเรื่องการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลิต หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม  
(7) พิจารณาเรื่องกิจกรรมกลุ่ม รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย สะสมเงินกองกลาง ของกลุ่ม และ

รวมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก  
(8) พิจารณาเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรือลงทุนเงิน ของสหกรณ์ 
 (9) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจ าปี  แสดงผล

การด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  
(10) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่  
(11) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  
(12) พิจารณามอบอ านาจในการด าเนินงานให้แก่กรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและบุคคล ท่ีเกี่ยวข้อง

ตามความเหมาะสม  
(13) พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จัดการ  
(14) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน ควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง  
(15) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  
(16) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(17) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา  อุปกรณ์

ด าเนินงานของสหกรณ์  
(18) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น  



(19) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน 
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(20) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  

(21) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง  ดูแล
โดยท่ัวไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี  

(22) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ  และสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  

(23) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจน  ก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร  

(24) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด  

(25) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
(26) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ในการ

ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การนั้นก าหนดไว้  

(27) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานให้แก่ประธาน รองประธาน  เลขานุการ 
เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม  

นอกจากนี้ ข้อบังคับสหกรณ์ยังก าหนดเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการในแต่ละ  
ต าแหน่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก ดังนี้ 

ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
1. เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการ  ประชุม

ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
การท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมใหญ่ ประธานกรรมการควรเตรียมความพร้อมในเรื่อง  

ต่อไปนี้  
(1) ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  
(2) จัดเตรียมข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อใช้ในการช้ีแจง หรือตอบข้อซักถาม ของ

ท่ีประชุมใหญ่  
(3) แบ่งความรับผิดชอบในการน าเสนอ ช้ีแจง หรือตอบข้อซักถามของท่ีประชุมใหญ่  ให้แก่

กรรมการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบวาระการประชุม  
(4) ตรวจสอบมติของท่ีประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระการประชุมว่าเป็นเรื่องรับทราบ อนุมัติ

หรือเพื่อพิจารณา และในแต่ละเรื่องต้องมีจ านวนคะแนนเสียงเป็นอย่างไร  
(5) สรุปและถามมติท่ีประชุม เมื่อท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ  วาระ

การประชุมแล้วตามสมควร  



การท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการต้องมี ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม และค าส่ังของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี  
เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์ และใน
ระหว่าง การประชุมประธานกรรมการควรปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ให้กรรมการด าเนินการได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และท่ัวถึง  
(2) การแสดงความคิดเห็นของกรรมการด าเนินการควรมีการอ้างถึงกฎหมาย ข้อบังคับ  

ระเบียบ มติท่ีประชุม หรือค าส่ังของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
(3) ควบคุม ดูแลการจดบันทึกมติท่ีประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน โดยมีการ อ้างถึง

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม หรือค าส่ังของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้วย  
2. ควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน วัตถุประสงค์ 

ของสหกรณ์  
ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้  
(1) ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(2) ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  
(3) ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ  
(4) อนุมัติค่าใช้จ่าย ๆ ของกรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  
(5) ควบคุมงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
(6) ดูแลการให้บริการแก่สมาชิก  
(7) ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์  
(8) ดูแลงานท่ีสหกรณ์ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก  

3. ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์  
การลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ของประธานกรรมการต้องเป็นไปตาม ท่ี

ก าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี  
(1) การลงลายมือช่ือในเอกสารท่ัวไป เช่น หนังสือของสหกรณ์เพื่อติดต่อกับบุคคล ภายนอก 

หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ประธานกรรมการสามารถลงลายมือช่ือในนามสหกรณ์ได้ทันที  
(2) การลงลายมือช่ือในเอกสารที่มีผลผูกพันสหกรณ์กับบุคคลภายนอก ให้ประธาน กรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และผู้จัดการ รวม 2 คน เป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
ในนามสหกรณ์ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการด าเนินการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการท าการ
แทนก็ได้ และการลงลายมือช่ือในนามสหกรณ์ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญด้วย  
4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  

และค าส่ังของสหกรณ์ โดยท่ัวไปประธานกรรมการจะได้รับมอบอ านาจใน 2 เรือ่ง คือ  
(1) มอบอ านาจในการบริหาร โดยมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบางเรื่อง เช่น  

- การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน  
- การอนุมัติเงินกู้สามัญ โดยใช้หุ้นค้ าประกัน  



- การส่งกรรมการด าเนินการ และ/หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณเข้ารับการอบรม สัมมนา  
ฯลฯ  

(2) มอบอ านาจให้กระท าการแทนสหกรณ์ โดยเป็นผู้แทนของสหกรณ์ในการ  
- ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีท่ีท าความเสียหายแก่สหกรณ์ภายในก าหนดอายุความ  
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์ แห่ง

ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก  
ฯลฯ  

รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
1. ปฏิบัติการในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน กรรมการไม่

อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง  
2. ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ ในการมอบหมายหน้าท่ีใดให้รองประธาน

กรรมการปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นอ านาจหน้าท่ี ของประธานกรรมการท่ีมีอยู่ตามข้อบังคับสหกรณ์ เช่น  
(1) มอบหมายให้เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
(2) มอบอ านาจในการควบคุม ดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์เฉพาะบางเรื่อง  
(3) มอบหมายให้ลงลายมือช่ือในหนัง สือของสหกรณ์เพื่อติดต่อ หรือโต้ตอบกับ 

บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(4) มอบอ านาจให้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ แทนประธานกรรมการ  

3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  
และค าส่ังของสหกรณ์  

เลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
1. จัดท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง  

ให้สหกรณป์ฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของส านักนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม ซึ่ง 
ก าหนดวิธีการทึกรายงานการประชุมไว้ 3 รูปแบบ คือ บันทึกโดยละเอียด บันทึกเฉพาะมติท่ีประชุมและบันทึก 
แบบผสม ซึ่งเป็นการบันทึกสรุปเฉพาะมติในบางเรื่องและบันทึกโดยละเอียดในกรณีท่ีมีความส าคัญ และมี  
ประเด็นท่ีอาจน าไปสู่ความรับผิดชอบของผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม ท้ังนี้เลขานุการต้องพิจารณาว่าควรบันทึกรายงาน 
การประชุมอย่างไร โดยถือหลักว่าให้ผู้ท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมอ่านรายงานการประชุมแล้วทราบถึงสาระส าคัญ  
ของการประชุม  

2. ดูแล รักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ  
เลขานุการจะต้องดูแล รักษาเอกสารของสหกรณ์ โดยควบคุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าท่ี 

ธุรการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ หรือให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของส านัก  
นายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม ในเรื่องเกี่ยวกับ  

(1) การรับเอกสาร 
(2) การส่งเอกสาร  



(3) การเสนอเอกสารให้ผู้มีอ านาจพิจารณาส่ังการ  
(4) การเก็บรักษาเอกสาร  
นอกจากนี้ เลขานุการจะต้องดูแล รักษารายงานการประชุมของสหกรณ์ ซึ่งถือเป็น หลักฐาน 

ส าคัญท่ีแสดงถึงการตัดสินใจของสมาชิกตามมติท่ีประชุมใหญ่ และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยจัดเก็บรายงานการประชุมของสหกรณ์ไว้ในท่ีมั่นคง ปลอดภัย และ
สะดวกแก่การน าไปใช้อ้างอิง  

3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือคณะกรรมการอื่น การแจ้ง 
นัดประชุมใหญ่ มีวิธีปฏิบัติดังนี้  

(1) แจ้งนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน อาจ 
แจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  

(2) กรณีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ต้องส่งงบการเงินไปให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือแจ้ง  
ระเบียบวาระการประชุม  

(3) กรณีมีการก าหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องส่ง 
ข้อความท่ีขอแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุม  

(4) แจ้งนัดประชุมใหญ่ไปยังบุคคลภายนอก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีข้อบังคับ 
สหกรณ์ก าหนด  

การแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น มีวิธีปฏิบัติดังนี้  
(1) แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  
(2) แจ้งนัดประชุมไปยังบุคคลภายนอก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  
และค าส่ังของสหกรณ์ 

เหรัญญิก มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไป  โดย

ถูกต้องเรียบร้อย  
เหรัญญิกต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ ท้ังในด้านการควบคุม  ดูแลและ

ตรวจสอบ กรณีมีความเสียหายด้านการเงิน หรือทรัพย์สินของสหกรณ์เกิดขึ้น เหรัญญิกเป็นบุคคลแรก ท่ีต้อง
รับผิดชอบ จึงควรควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย  การ
รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินท่ีก าหนดไว้  

2. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และค าส่ังของสหกรณ์  

การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่งในข้อสุดท้ายเหมือนกัน คือ  
ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าส่ัง  
ของสหกรณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานของสหกรณ์ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการประสงค์ 
ให้กรรมการด าเนินการท างานอื่นนอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับสหกรณ์และในการมอบหมายให้ใช้ 



มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการโดยพิจารณาตามเหตุผลและความจ าเป็น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 51  

อนึ่ง ข้อบังคับสหกรณ์ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์สามารถแต่งต้ัง คณะกรรมการอื่น
ได้ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ และ
คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ เป็นผู้ด าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ี  ได้รับ
มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าส่ังของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

(1) ควบคุมเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน  ให้
เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชีและทะเบยนต  ี  ่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น  
ปัจจุบันอยู่เสมอ  

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่  ใน
สภาพอันดีปลอดภัย และพร้อมท่ีจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที  

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของ  
สหกรณ ์

 (5) ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล รวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผล 
การด าเนินงานของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่
อนุมัติ  

(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ  ด าเนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อ คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ  

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการ ด าเนินการ
มอบหมาย  

2. คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมติการให้เงินกู้แกสมาชิก ตาม 
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าส่ังของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น  
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ

เมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน  
ระยะเวลาท่ีก าหนด  

(3) ดูแล และติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา  



(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง กรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งช าระหนี้เงินกู้ หรือ
ผิดนัดการส่งช าระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  

3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ มติและค าส่ังของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้  

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ท่ี
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์  

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมท้ัง ผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ  

(3) ด าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  
(4) ให้การศึกษาอบรม และเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงิน  อย่าง

รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อื่น ท้ังในและ นอก

ประเทศ เพื่อน าตัวอย่างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม  

4. คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ อีกได้ เพื่อ 
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ได้ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน โดยให้คณะอนุกรรมการมี  อ านาจ
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด เช่น คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการระดมเงินออม เป็นต้น  

ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ข้อบังคับสหกรณ์ก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในกรณีท่ี กระท า

การ หรืองดเว้นกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนท าให้ เส่ือมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิกอันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ ความ
เสียหาย คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หากแต่พระราชบัญญัติ  
สหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ จึงต้องปรับใช้กับ 
กฎหมายท่ัวไป ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ  

1. ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ  อันเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก กรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้อ านาจเกินขอบเขต หรือละเว้นการ  กระท าท่ีพึง
กระท าจะต้องรับผิดในฐานะผู้กระท าการแทนสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย  แพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 812 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใด ๆ เพราะความประมาท  เลินเล่อของ



ตัวแทนก็ดี เพราะไม่ท าการเป็นตัวแทนก็ดี หรือเพราะท าการโดยปราศจากอ านาจ หรือนอกเหนือ อ านาจก็ดี 
ท่านว่าตัวแทนจะต้องรับผิด  

นอกจากจะต้องรับผิดในฐานะผู้กระท าการแทนสหกรณ์แล้ว กรณีท่ีคณะกรรมการ ด าเนินการสหกรณ์
กระท าการละเมิดต่อสหกรณ์จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นจะต้องรับผิดฐานละเมิดด้วย  ซึ่งถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ผู้ใดจงใจ หรือประมาท เลินเล่อท า
ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี  ทรัพย์สินหรือ
สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  

2. ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจกระท าผิดทางอาญาได้โดยส่วนใหญ่เป็นความผิด เกี่ยวกับการ

ยักยอกทรัพย์หรือการท าและใช้เอกสารปลอม ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้  
มาตรา 352 ความผิดฐานยักยอก ก าหนดไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่ง 

ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลท่ีสามโดยทุจริต ผู้นั้นกระท า ความผิด
ฐานยักยอกต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000.- บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และถ้าทรัพย์นั้น
ได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระท าความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยส าคัญผิดไป  ด้วยประการใด 
หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระท าความผิดเก็บได้ ผู้กระท าต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง  

มาตรา 264 ความผิดเก่ียวกับเอกสาร ก าหนดไว้ว่าผู้ใดท าเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่ 
ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารท่ีแท้จริง หรือประทับ  ตรา
ปลอม หรือลงลายมือช่ือปลอมในเอกสารโดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน  ถ้าได้
กระท าเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปลอมเอกสารต้อง ระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000.- บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และผู้ใดกรอกข้อความลงใน แผ่นกระดาษ 
หรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือช่ือของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนค าส่ังของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระท า
เพื่อน าเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการท่ีอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือประชาชนให้ถือว่า  ผู้นั้นปลอม
เอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน  

3. กฎหมายอื่น ๆ  
นอกจากความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว  การปฏิบัติ

หน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์อาจต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ เช่น ประมวล กฎหมายท่ีดิน 
พระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติป้องกันและ  ปราบปราบการ
ฟอกเงิน พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นต้น จึงควรให้ความสนใจและศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายต่าง 
ๆ ด้วย  

จรรยาบรรณของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ  ด าเนินการ

สหกรณ์ไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ดังนี้  
1. มุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์

และสุจริต โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  



2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์ สมาชิกอย่าง
เป็นธรรม  

3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม 
วัฒนธรรมอันดีงาม  

4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์  

5. ก ากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการ บังคับ
บัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

6. พึงดูแล ใช้และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
7. ไม่อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่ง หน้าท่ีในสหกรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ ส่วนตน ญาติ

พวกพ้อง  
8. หลีกเล่ียงการท าธุรกิจส่วนตนท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์เปิดเผยผลประโยชน์  ส่วนตนท่ีมี

ในองค์กร หรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์  
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง ผลประโยชน์ ของตน  
10. ไม่น าเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน และพวกพ้อง และไม่

กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 


