บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เนื่องด้วยปัจจุบันคณะกรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดตราด ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่ง
มั น อาจไม่ ทั น ต่ อ การปรั บ ตั ว เปลี่ ย นแปลงตนเองให้ ทั น ต่ อ กฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่ให้ความสาคัญกับการสร้างผู้นาในองค์กร
ของตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ และบทบาทของผู้บริหารสหกรณ์ ซึ่งหากปล่อยให้เป็น
แบบนี้ต่อไป การดาเนินงานของสหกรณ์ อาจส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อสมาชิก และองค์กร เนื่องจาก
คณะกรรมการ ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงควรมียุทธศาสตร์ในการสร้างบุคลากรในองค์กรที่ขาดศักยภาพ ให้รับรู้
และทราบถึงบทบาทหน้าที่ ของผู้บริหารสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามอุดมการณ์ หลักการของ
สหกรณ์

ความจาเป็นที่ต้องมีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สมาชิกรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นโดยร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน การผลิต และ
การจาหน่ายเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนจึง
เป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถร่วมกันบริหารงานสหกรณ์ได้จึง จาเป็น ต้องจัดให้มี
การเลื อ กตั้ ง หรื อ สรรหาสมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อทาหน้าที่บริหารงานสหกรณ์โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ รุ่ง เรืองและ
ก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่มวลสมาชิก
ที่มาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ที่มาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และ
แก้ไ ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคแรก ซึ่ง กาหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
นอกจากนี้ ข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ สหกรณ์
กล่าวคือ ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน หรือ
หลายคน เลขานุการ 1 คน และ/หรือเหรัญญิก 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยทั่ว
กัน ณ สานักงานของสหกรณ์
ทั้ ง นี้ สหกรณ์ จ ะจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การอย่ า งไรนั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง
สภาพแวดล้อมและความเหมาะสม รวมทั้งคานึงถึงสิทธิของสมาชิกในการเลือกตั้งเป็นสาคัญ และต้องไม่ขัดกับ
กฎหมาย และข้อบังคับสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีสมาชิกจานวนมาก อาจใช้วิธีการให้สมาชิก
ในแต่ละเขต หรือพื้นที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือสรรหาบุคคลที่จะเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในเบื้องต้น
ก่อนกาหนดวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ แล้วนาเสนอรายชื่อบุคคลเหล่านั้นต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ เพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่อไป เป็นต้น ด้วยวิธีการนี้สหกรณ์สามารถกระทาได้ต่อเมื่อ มีการ

กาหนดระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์แล้ว
คุณสมบัติของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นอกจากจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับเลือ กตั้งจาก ที่ประชุม
ใหญ่สหกรณ์แล้วควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความศรัทธาในแนวคิดคุณค่า อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
3. อุทิศตนเพื่องานสหกรณ์ด้วยความสุจริตเสียสละ และมีความรับผิดชอบ
4. มีภาวะผู้นา มีความพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการดาเนินการสหกรณ์
5. รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในเหตุผลของผู้อื่น
6. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้าน
อื่น ๆ
ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น ในพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 รวมถึงข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของ บุคคลที่จะ
เป็น หรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการสหกรณ์ไ ว้ เพื่อป้องกัน มิให้สหกรณ์ไ ด้รับความเสียหายจาก การ
ประพฤติมิชอบของผู้ทาหน้าที่กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ดังนี้
1. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2. เคยถูกไล่ออก ปลดออกให้ออกจากราชการองค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต ต่อ
หน้าที่
3. เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ ตาม
มาตรา 22 (4)
4. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชีนับแต่ปี ที่ผิดนัด
ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทาของตนเอง
6. ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคสอง ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการ ดาเนินการ
สหกรณ์มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ 1 ปีนับแต่ วันเลือกตั้ง ให้
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 2 ของกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ทั้งหมด
โดยวิธีจับสลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่ง ตามวาระ รวมถึง มาตรา 50 วรรคสาม ให้กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

นอกจากนี้ ข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ สหกรณ์
กล่าวคือ ภายหลังให้กรรมการดาเนินการออกจากตาแหน่งโดยวิธีจับสลาก ในปีต่อไปให้กรรมการ ดาเนินการที่
อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปีและเมื่อครบ กาหนดแล้วหาก
ยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดาเนินการชุดเดิม รักษาการจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันครบวาระ ในกรณีที่กรรมการ
ดาเนิ นการต้ องพ้น จากตาแหน่ งทั้ งคณะ ให้ กรรมการดาเนิ น การที่ ไ ด้รั บเลือ กตั้ง ใหม่อ ยู่ ใน ต าแหน่ง ได้
เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 50 วรรคสอง
การพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1. การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคสอง และ
วรรคท้าย กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระเมื่อ
(1) อยู่ในตาแหน่งครบ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง หรือ
(2) อยู่ในตาแหน่งครบ 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แล้วถูกจับสลากออกจากตาแหน่ง หรือ
(3) อยู่ในตาแหน่งครบวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทนในตาแหน่งที่ว่าง
2. การลาออก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทุกคน ทุกตาแหน่งมีสิทธิที่จะลาออกได้ โดยแสดง เจตนา
ขอลาออกเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือยื่นต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งมีผลให้
พ้นจากตาแหน่งโดยทันที เว้นแต่จะกาหนดวันที่ลาออกไว้ หากไม่เกินกว่าวาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการดาเนินการผู้ที่ขอลาออกก็ให้เป็นไปตามนั้น
3. การขาดจากสมาชิกภาพ
พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคแรก
กาหนดให้ที่ ประชุ มใหญ่ เลื อกตั้ง คณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์จ ากสมาชิ ก ดัง นั้น กรรมการ
ดาเนินการคนใด ที่ขาดจากสมาชิกภาพย่อมต้องพ้นจากตาแหน่ง โดยทันที ด้ วยถือว่า ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์แล้ว
4. การเข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์กาหนดไว้ว่า กรรมการดาเนินการคนใดเข้ารับตาแหน่ง หน้าที่ประจา ใน
สหกรณ์ คือ เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากการเป็นทั้งกรรมการดาเนินการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในเวลาเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน และการใช้อานาจใน
การ พิจารณาเรื่องที่เป็นส่วนได้เสียระหว่างกรรมการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้
5. การตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย

ข้อบังคับสหกรณ์กาหนดไว้ว่า กรรมการดาเนินการคนใดตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งชาระหนี้ ไม่ว่า
เงินต้น หรือดอกเบี้ยต้องพ้นจากตาแหน่ง การกระทาที่ถือเป็นผู้ผิดนัดการส่งชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือ
ดอกเบี้ย คือ
(1) ชาระต้นเงินและดอกเบี้ยไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หรือ
(2) ชาระเงินต้นตรงตามเวลา แต่ชาระดอกเบี้ยไม่ตรงตามเวลา หรือ
(3) ชาระดอกเบี้ยตรงตามเวลา แต่ชาระเงินต้นไม่ตรงตามเวลา
6. ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็นรายบุคคล
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจในการถอดถอนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือ เป็น
รายบุคคล ในกรณี
(1) กระทาโดยทุจริตต่อหน้าที่
(2) จงใจกระทาการใดโดยผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ กระทา หรือละเว้น กระทา
โดยประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(3) กระทาการใดอันเป็นการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแข่งขันกับกิจการของสหกรณ์
(4) กระทาการใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ หรือกิจการของสหกรณ์ ทั้งนี้ การลงมติให้ถือ
เสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ซึ่งมีผลให้ กรรมการดาเนินการที่ถูกที่ประชุม
ใหญ่มีมติถอดถอนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ต้องพ้นจากตาแหน่งโดยทันที และไม่สามารถสมัครเป็น
กรรมการดาเนินการได้อีก เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 (4) สาหรับกรรมการดาเนินการที่ถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติถอดถอน
เพราะเหตุอื่นต้องพ้นจากตาแหน่งเช่นเดียวกัน แต่อาจสมัครเป็นกรรมการดาเนินการได้อีก
7. นายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็น รายบุคคล
พ้นจากตาแหน่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 22 (4) กาหนดให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือ
เป็นรายบุคคลพ้นจากตาแหน่ง ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้กระทาการ หรืองดเว้น
กระทาการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบ
บัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ ซึ่งมีผลให้ต้องพ้นจากตาแหน่งโดยทันที และไม่สามารถสมัครเป็น
กรรมการดาเนินการได้อีก เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 (3)
ทั้งนี้ ให้กรรมการดาเนินการที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง และ
ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเป็นที่สิ้นสุด
8. ขาดการประชุมคณะกรรมการดาเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อบังคับสหกรณ์อาจกาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุ ขาดการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
แต่ละสหกรณ์ โดยระบุจานวนครั้งที่กรรมการดาเนินการขาดประชุมแล้วมีผลต้องพ้นจากตาแหน่งให้
ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งในภายหลัง
ตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนดการปฏิบัติในกรณีตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ว่างลง ก่อนถึง
คราวออกตามวาระเพราะเหตุใด ๆ เว้นแต่เพราะเหตุนายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง ดังนี้
1. ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลง จน
เหลือน้อยกว่าองค์ประชุม (ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด) กรรมการดาเนินการ ที่
ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญโดยเร็ว
2. กรณีตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้รองประธานกรรมการทา
หน้าที่แทน แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ และยังไม่มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมี การเลือกตั้งใหม่
3. กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่ง ได้เพียง
เท่ากาหนดระยะเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นอยู่ได้
การประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งเป็น
อย่างน้อย
2. ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้คือ ประธานกรรมการ หรือรองประธาน กรรมการ หรือ
เลขานุการ
3. กรรมการดาเนินการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการ ทั้งหมด จึง
จะเป็นองค์ประชุม
4. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หรือให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ในที่
ประชุม (กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม) หรือให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนหนึ่ง เป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น (กรณีทั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่ใน
ที่ประชุม)
5. การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ การเลิกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ และการแยกสหกรณ์ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการดาเนินการซึ่งมาประชุม
6. จัดให้กรรมการดาเนินการที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อ บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยไว้ใน รายงาน

การประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อ ไว้เป็น
สาคัญ
อานาจหน้าท่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
กาหนดเกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ดังนี้
มาตรา 51 ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดาเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการ คนหนึ่ง หรือ
หลายคน หรือผู้จัดการทาการแทนได้
อานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 เป็นอานาจในการดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ซึ่ง เป็นไป ตามที่
กาหนดในข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
มาตรา 54 ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีล ะ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น
อานาจหน้า ที่ ตามมาตรา 54 เป็น อานาจในการเรีย กประชุ มใหญ่ สามั ญ ซึ่ง ต้อ งใช้ มติ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด
จะใช้อานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญด้วยตนเองไม่ได้
มาตรา 55 วรรคแรก เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเรียก ประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณี ที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกิน 30 วัน นับ
แต่วันที่สหกรณ์ทราบ
วรรคสอง สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
100 คน หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา 56 ซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจ านวนผู้ แ ทนสมาชิ ก ทั้ ง หมด หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 คนลงลายมื อ ชื่ อ ท าหนั ง สื อ ร้ อ งขอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้
วรรคท้าย ในกรณีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียก ประชุมใหญ่
วิสามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รับคาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
ก็ได้
อานาจหน้าที่ตามมาตรา 55 เป็นอานาจในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามที่ คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์เห็นสมควร ซึ่งต้องใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เช่นเดียวกับการเรียก
ประชุ มใหญ่ สามั ญ สมาชิก หรือ ผู้แทนสมาชิกไม่ สามารถเรียกประชุ มใหญ่ วิสามัญ ได้ หากแต่ร้องขอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ เว้นแต่กรณีคณะกรรมการ ดาเนินการสหกรณ์

ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอภายในระยะเวลา ที่กาหนด นายทะเบียน
สหกรณ์สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามที่เห็นสมควร
อานาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์กาหนดเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ดังนี้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก ปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาดาเนินการเรื่องผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือที่ซื้อจากสหกรณ์อื่น หรือบุคคลอื่น
เพื่อจาหน่าย
(3) พิจารณาดาเนินการเรื่องการจัดซื้อสิ่งของที่บรรดาสมาชิกมีความต้องการมาจาหน่าย
(4) วางข้อกาหนดและระเบียบวิธีการจ่ายน้า และการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งกาหนดค่าเช่า ค่าบริการ
อื่น ๆ ที่สมาชิกต้องชาระ
(5) พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ขออนุมัติงดเว้นค่าบารุงที่ดิน
(6) พิจารณาดาเนินการเรื่องการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลิต หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
(7) พิจารณาเรื่องกิจกรรมกลุ่ม รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย สะสมเงินกองกลาง ของกลุ่ม และ
รวมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก
(8) พิจารณาเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก หรือลงทุนเงิน ของสหกรณ์
(9) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(10) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
(11) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(12) พิจารณามอบอานาจในการดาเนินงานให้แก่กรรมการดาเนินการ ผู้จัดการและบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสม
(13) พิจารณากาหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
(14) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(15) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(16) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(17) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา อุปกรณ์
ดาเนินงานของสหกรณ์
(18) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น

(19) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทางาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(20) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(21) พิ จารณาให้ค วามเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้ าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง ดูแ ล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(22) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(23) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจน กาหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(24) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(25) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(26) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ในการ
ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์การนั้นกาหนดไว้
(27) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธาน รองประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ข้ อ บั ง คับ สหกรณ์ ยัง ก าหนดเกี่ ย วกั บ อานาจหน้า ที่ ข องกรรมการดาเนิ น การในแต่ ล ะ
ตาแหน่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก ดังนี้
ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เป็นประธานในที่ประชุ มใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุมการ ประชุม
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่ ประธานกรรมการควรเตรี ยมความพร้อมในเรื่อ ง
ต่อไปนี้
(1) กาหนดระเบียบวาระการประชุม
(2) จัดเตรียมข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อใช้ในการชี้แจง หรือตอบข้อซักถาม ของ
ที่ประชุมใหญ่
(3) แบ่งความรับผิดชอบในการนาเสนอ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามของที่ประชุมใหญ่ ให้แก่
กรรมการดาเนินการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระการประชุม
(4) ตรวจสอบมติของที่ประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระการประชุมว่าเป็นเรื่องรับทราบ อนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา และในแต่ละเรื่องต้องมีจานวนคะแนนเสียงเป็นอย่างไร
(5) สรุปและถามมติที่ประชุม เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ วาระ
การประชุมแล้วตามสมควร

การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ประธานกรรมการต้องมี ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม และคาสั่งของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี
เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกรณ์ และใน
ระหว่าง การประชุมประธานกรรมการควรปฏิบัติ ดังนี้
(1) ให้กรรมการดาเนินการได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง
(2) การแสดงความคิดเห็นของกรรมการดาเนินการควรมีการอ้างถึง กฎหมาย ข้อบัง คั บ
ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคาสั่งของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
(3) ควบคุม ดูแลการจดบันทึกมติที่ประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน โดยมีการ อ้างถึง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคาสั่งของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน วัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้
(1) ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2) ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(3) ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
(4) อนุมัติค่าใช้จ่าย ๆ ของกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(5) ควบคุมงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(6) ดูแลการให้บริการแก่สมาชิก
(7) ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
(8) ดูแลงานที่สหกรณ์ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์
การลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ของประธานกรรมการต้องเป็นไปตาม ที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี
(1) การลงลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือของสหกรณ์เพื่อติดต่อกับบุคคล ภายนอก
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ประธานกรรมการสามารถลงลายมือชื่อในนามสหกรณ์ได้ทันที
(2) การลงลายมือชื่อในเอกสารที่มีผลผูกพันสหกรณ์กับบุคคลภายนอก ให้ประธาน กรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และผู้จัดการ รวม 2 คน เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในนามสหกรณ์ หรืออาจมอบหมายให้กรรมการดาเนินการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือ ผู้จัดการทาการ
แทนก็ได้ และการลงลายมือชื่อในนามสหกรณ์ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสาคัญด้วย
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์ โดยทั่วไปประธานกรรมการจะได้รับมอบอานาจใน 2 เรือ่ ง คือ
(1) มอบอานาจในการบริหาร โดยมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบางเรื่อง เช่น
- การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน
- การอนุมัติเงินกู้สามัญ โดยใช้หุ้นค้าประกัน

- การส่งกรรมการดาเนินการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สหกรณเข้ารับการอบรม สัมมนา
ฯลฯ
(2) มอบอานาจให้กระทาการแทนสหกรณ์ โดยเป็นผู้แทนของสหกรณ์ในการ
- ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีที่ทาความเสียหายแก่สหกรณ์ภายในกาหนดอายุความ
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์ แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก
ฯลฯ
รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน กรรมการไม่
อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
2. ปฏิบัติการตามที่ป ระธานกรรมการมอบหมายให้ ในการมอบหมายหน้าที่ใดให้รองประธาน
กรรมการปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นอานาจหน้าที่ ของประธานกรรมการที่มีอยู่ตามข้อบังคับสหกรณ์ เช่น
(1) มอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(2) มอบอานาจในการควบคุม ดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์เฉพาะบางเรื่อง
(3) มอบหมายให้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ ของสหกรณ์ เ พื่ อ ติ ด ต่ อ หรื อ โต้ ต อบกั บ
บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) มอบอานาจให้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ แทนประธานกรรมการ
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้ง
ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม ซึ่ง
กาหนดวิธีการทึกรายงานการประชุมไว้ 3 รูปแบบ คือ บันทึกโดยละเอียด บันทึกเฉพาะมติที่ประชุมและบันทึก
แบบผสม ซึ่งเป็นการบันทึกสรุปเฉพาะมติในบางเรื่องและบันทึกโดยละเอียดในกรณีที่มีความสาคัญ และมี
ประเด็นที่อาจนาไปสู่ความรับผิดชอบของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เลขานุการต้องพิจารณาว่าควรบันทึกรายงาน
การประชุมอย่างไร โดยถือหลักว่าให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอ่านรายงานการประชุมแล้วทราบถึงสาระสาคัญ
ของการประชุม
2. ดูแล รักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
เลขานุการจะต้องดูแล รักษาเอกสารของสหกรณ์ โดยควบคุมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
ธุ ร การให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของสหกรณ์ หรื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณของส านั ก
นายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม ในเรื่องเกี่ยวกับ
(1) การรับเอกสาร
(2) การส่งเอกสาร

(3) การเสนอเอกสารให้ผู้มีอานาจพิจารณาสั่งการ
(4) การเก็บรักษาเอกสาร
นอกจากนี้ เลขานุการจะต้องดูแล รักษารายงานการประชุมของสหกรณ์ ซึ่งถือเป็น หลักฐาน
สาคัญที่แสดงถึงการตัดสินใจของสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่ และคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ โดยจัดเก็บรายงานการประชุมของสหกรณ์ไ ว้ในที่มั่นคง ปลอดภัย และ
สะดวกแก่การนาไปใช้อ้างอิง
3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หรือคณะกรรมการอื่น การแจ้ง
นัดประชุมใหญ่ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
(1) แจ้งนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน อาจ
แจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร
(2) กรณีประชุมใหญ่สามัญประจาปี ต้องส่งงบการเงินไปให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือแจ้ง
ระเบียบวาระการประชุม
(3) กรณีมีการกาหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องส่ง
ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุม
(4) แจ้งนัดประชุมใหญ่ไปยังบุคคลภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ข้อบังคับ
สหกรณ์กาหนด
การแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น มีวิธีปฏิบัติดังนี้
(1) แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
(2) แจ้งนัดประชุมไปยังบุคคลภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไป โดย
ถูกต้องเรียบร้อย
เหรัญญิกต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สิน ของสหกรณ์ ทั้ง ในด้านการควบคุม ดูแลและ
ตรวจสอบ กรณีมีความเสียหายด้านการเงิน หรือทรัพย์สินของสหกรณ์เกิดขึ้น เหรัญญิกเป็น บุคคลแรก ที่ต้อง
รับผิดชอบ จึงควรควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การ
รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินที่กาหนดไว้
2. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
การก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข องกรรมการด าเนิ น การแต่ ล ะต าแหน่ ง ในข้ อ สุ ด ท้ า ยเหมื อ นกั น คื อ
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่ง
ของสหกรณ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานของสหกรณ์ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการประสงค์
ให้กรรมการดาเนินการทางานอื่นนอกเหนือจากอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์และในการมอบหมายให้ใช้

มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการโดยพิจารณาตามเหตุผลและความจาเป็น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 51
อนึ่ง ข้อบังคับสหกรณ์กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์สามารถแต่งตั้ง คณะกรรมการอื่น
ได้ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ และ
คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ เป็นผู้ดาเนิ นกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน ให้
เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญ ชีและทะเบยนต ี ่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ ใน
สภาพอันดีปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนิน การในการปรับปรุง หรือแก้ไ ขการบริห ารงานของ
สหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปีแสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ ดาเนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อ คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการ ดาเนินการ
มอบหมาย
2. คณะกรรมการเงินกู้ มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมติการให้เงินกู้แกสมาชิก ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ต้องกาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแล และติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง กรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งชาระหนี้เงินกู้ หรือ
ผิดนัดการส่งชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ง ผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรม และเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์และการใช้จ่ายเงิน อย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งในและ นอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิ จารณานามาบริการแก่สมาชิกตาม
ความเหมาะสม
4. คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ อีกได้ เพื่อ
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ได้ในกรณีจาเป็นแก่การดาเนินงาน โดยให้คณะอนุกรรมการมี อานาจ
หน้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การก าหนด เช่ น คณะกรรมการวิ ช าการ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการระดมเงินออม เป็นต้น
ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์กาหนดเกี่ยวกับความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในกรณีที่ กระทา
การ หรืองดเว้นกระทาการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทาให้ เสื่อมเสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิกอันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ ได้รับ ความ
เสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้ องรับ ผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ส หกรณ์ หากแต่ พระราชบัญ ญั ติ
สหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับเรื่องดัง กล่าวไว้ จึง ต้องปรับใช้กับ
กฎหมายทั่วไป ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ
1. ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดาเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ อันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก กรณีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ใช้อานาจเกินขอบเขต หรือละเว้นการ กระทาที่พึง
กระทาจะต้องรับผิดในฐานะผู้กระทาการแทนสหกรณ์ ซึ่ง ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย แพ่ง และ
พาณิชย์ มาตรา 812 ซึ่งกาหนดไว้ว่า ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใด ๆ เพราะความประมาท เลินเล่อของ

ตัวแทนก็ดี เพราะไม่ทาการเป็นตัวแทนก็ดี หรือเพราะทาการโดยปราศจากอานาจ หรือนอกเหนือ อานาจก็ดี
ท่านว่าตัวแทนจะต้องรับผิด
นอกจากจะต้องรับผิดในฐานะผู้กระทาการแทนสหกรณ์แล้ว กรณีที่คณะกรรมการ ดาเนินการสหกรณ์
กระทาการละเมิดต่อสหกรณ์จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้ นจะต้องรับผิดฐานละเมิดด้วย ซึ่ง ถือเป็ น
ความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ซึ่งกาหนดไว้ว่า ผู้ใดจงใจ หรือประมาท เลินเล่อทา
ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือ
สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทาละเมิดจาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
2. ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์อาจกระทาผิดทางอาญาได้โดยส่วนใหญ่เป็นความผิด เกี่ยวกับการ
ยักยอกทรัพย์หรือการทาและใช้เอกสารปลอม ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
มาตรา 352 ความผิดฐานยักยอก กาหนดไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่ง
ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทา ความผิด
ฐานยักยอกต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000.- บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และถ้าทรัพย์นั้น
ได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทาความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสาคัญผิดไป ด้วยประการใด
หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทาความผิดเก็บได้ ผู้กระทาต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง
มาตรา 264 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร กาหนดไว้ว่าผู้ใดทาเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่
ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับ ตรา
ปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน ถ้าได้
กระทาเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทาความผิดฐานปลอมเอกสารต้อง ระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000.- บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และผู้ใดกรอกข้อความลงใน แผ่นกระดาษ
หรือวัตถุอื่นใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝื นคาสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทา
เพื่อนาเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือประชาชนให้ถือว่า ผู้นั้นปลอม
เอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
3. กฎหมายอื่น ๆ
นอกจากความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์อาจต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ เช่น ประมวล กฎหมายที่ดิน
พระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปราบการ
ฟอกเงิน พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น จึงควรให้ความสนใจและศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายต่าง
ๆ ด้วย
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทยได้กาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ดาเนินการ
สหกรณ์ไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่สาคัญของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ดังนี้
1. มุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์
และสุจริต โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์ สมาชิกอย่าง
เป็นธรรม
3. พึ ง ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บัง คั บ ระเบีย บสหกรณ์ อย่ า งเคร่ง ครั ด รวมถึ ง ยึด หลั ก จริ ย ธรรม
วัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์
5. กากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการ บังคับ
บัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. พึงดูแล ใช้และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7. ไม่อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่ง หน้าที่ในสหกรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ ส่วนตน ญาติ
พวกพ้อง
8. หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์เปิดเผยผลประโยชน์ ส่วนตนที่มี
ในองค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่ง ผลประโยชน์ ของตน
10. ไม่นาเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน และพวกพ้อง และไม่
กระทาการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดาเนินงานของสหกรณ์

