
หมวด 8  

คณะกรรมการด าเนินการ 

 ขอ้ 68 คณะกรรมการด าเนินการ ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบดว้ย   ประธาน

กรรมการด าเนินการหน่ึงคน   และกรรมการด าเนินการอีกสิบส่ีคน   ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกนัเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน

หน่ึงหรือหลายคน   เลขานุการคนหน่ึง   และเหรัญญิกคนหน่ึงนอกนั้นเป็นกรรมการ   และปิดประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนั  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 

 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการทุกคนปฏิญาณตนต่อท่ีประชุมใหญ่   ดว้ยถอ้ยค า

ดงัต่อไปน้ี  “ขา้พเจา้  (ช่ือผูป้ฏิญาณ)  ขอปฏิญาณวา่จะปฏิบติัหนา้ท่ีตามความคิดเห็นของขา้พเจา้โดย

บริสุทธ์ิใจ   จะเป็นผูรั้กษาไวซ่ึ้งสัจจะ   จะพยายามไม่ขาดการประชุมคราวใดๆ  โดยไม่จ  าเป็นจริงๆ  และจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์  สุจริต   เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และบรรดาสมาชิก” 

 หา้มไม่ใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 

1) เคยไดรั้บโทษจ าคุก   โยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก   เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้

กระท าโดยประมาท   หรือความผดิลหุโทษ 

2) เคยถูกไล่ออก   ปลดออก   หรือให้ออกจากราชการ   องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชน   ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหพ้น้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 

4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการเพราะเหตุทุจริต

ต่อหนา้ท่ี 

5) สมาชิกซ่ึงอยูร่ะหวา่งผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่จะเป็นตน้เงินหรือดอกเบ้ียหรือ

สมาชิกตามขอ้ 29 (2) ท่ีไดเ้ขา้เป็นสมาชิกไม่ครบสิบสองเดือน 

6) ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 

ขอ้ 68/1 สหกรณ์ตอ้งมีกรรมการซ่ึงมีคุณวฒิุดา้นการเงิน   การบญัชี   การบริหารจดัการ   

เศรษฐศาสตร์   หรือผา่นการอบรมตามหลกัสูตรดงักล่าวหรือดา้นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพฒันา

สหกรณ์แห่งชาติก าหนด   อยา่งนอ้ยหน่ึงคน 



ขอ้ 69 อ านาจหน้าทีข่องกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง  

ก. ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมการด าเนินการและ

ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและอยู่

ในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 

4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั   

ระเบียบ   มติ   หรือค าสั่งของสหกรณ์ 

ข. รองประธานกรรมการ 

1) ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ   เม่ือ

ประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  หรือเม่ือต าแหน่งประธาน

วา่งลง 

2) ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 

3) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั   

ระเบียบ   มติ   หรือค าสั่งของสหกรณ์ 

ค. เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุก

คร้ัง 

2) ดูแลรักษาเอกสาร   และรายงานการประชุมของสหกรณ์ใหเ้รียบร้อยอยูเ่สมอ 

3) แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก   หรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 

4) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั   

ระเบียบ   มติ   หรือค าสั่งของสหกรณ์ 

ง. เหรัญญกิ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) ควบคุม   ดูแล   ตรวจสอบการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 



2) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั   

ระเบียบ   มติ   หรือค าสั่งของสหกรณ์ 

ขอ้ 70 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบั

แต่วนัเลือกตั้ง   ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้งใหก้รรมการด าเนินการออกจากต าแหน่ง

เป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวธีิจบัสลาก (ถา้มีเศษใหปั้ดข้ึน) และให้

ถือวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ   ในปีต่อไปใหก้รรมการด าเนินการท่ีอยูใ่นต าแหน่งจนครบวาระ

หรืออยูน่านท่ีสุดออกจากต าแหน่งสลบักนัไปทุกๆ ปี 

เม่ือครบก าหนดแลว้   หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   ก็ให้

คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่   แต่

ตอ้งไม่เกินร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์   กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจ

ไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้งคณะใหก้รรมการด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้ง

ใหม่   อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก   และใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

ขอ้ 71 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เม่ือไดรั้บจดทะเบียนสหกรณ์แลว้   ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มีอ านาจ

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกบัคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกวา่ท่ีประชุมใหญ่สามญั

คร้ังแรกภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนสหกรณ์   จะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการข้ึน 

ใหค้ณะผูจ้ดัตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัท่ีไดรั้บ

เลือกตั้ง 

ขอ้ 72 การพ้นจากต าแหน่ง กรรการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง   เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัต่อไปน้ี 

1) ถึงคราวออกตามวาระ 

2) ลาออก   โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ   หรือลาออกต่อท่ี

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

3) ขาดจากสมาชิกภาพ 



4) เขา้รับต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 

5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย 

6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั 

7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหอ้อกทั้งคณะหรือรายตวั 

8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง   โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

ใหก้รรมการด าเนินการผูมี้ส่วนไดเ้สียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง   ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติให้

เป็นท่ีสุด 

กรณีท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนใหก้รรมการด าเนินการพน้จากต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบั

คณะกรรมการด าเนินการในชุดแรก 

ขอ้ 73 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราว

ออกตามวาระ   เวน้แต่เพราะเหตุตามขอ้ 72 (7) ใหก้รรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูป่ระชุม

ด าเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะมีการประชุมใหญ่   ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนใน

ต าแหน่งท่ีวา่ง   แต่ถา้ในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่องคป์ระชุม   กรรมการ

ด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยูจ่ะประชุมด าเนินการใดๆ ไม่ได ้  นอกจากตอ้งนดัเรียกใหมี้การประชุมใหญ่

วสิามญัข้ึนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น

เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ   หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทนและยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่

เพื่อเลือกตั้งใหม่   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนข้ึนท าหนา้ท่ีแทน

ชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในต าแหน่งท่ีวา่งให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียง

เท่าก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

ขอ้ 74 การประชุมและองค์ประชุม ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แต่

จะตอ้งมีการประชุมกนัทุกๆ สามเดือนเป็นอยา่งนอ้ย 



ใหป้ระธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการได ้  และแจง้ใหชุ้มนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย  จ  ากดั  ทราบและในกรณีท่ีเป็นการ

ประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ   ขอ้บงัคบั   หรือเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืนๆ ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

สหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 75 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินกรรมอ านาจหนา้ท่ีด าเนิน

กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   มติ   และค าสั่งของสหกรณ์กบัทั้ง

ในทางอนัจะท าใหเ้กิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์เสนอเร่ืองอุทธรณ์ของผูส้มคัรท่ี

มิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกต่อท่ีประชุมใหญ่   ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก   ปฏิบติัการต่างๆ 

ตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   มติ   และค าสั่งของสหกรณ์ 

2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน   การกูย้มืเงิน   การใหเ้งินกู ้  และการฝาก   หรือลงทุนเงิน

ของสหกรณ์ 

3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่   และเสนองบดุลกบัรายงานประจ าปี

แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

4) เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 

5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมติั 

6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง   หรือจา้งและก าหนดค่าตอบแทนของผูจ้ดัการตามระเบียบของ

สหกรณ์   ตลอดจนควรคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

7) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 

8) จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน   สมุดบญัชี   เอกสารต่างๆ   และบรรดา

อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 

9) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่ง

ประเทศไทย  จ  ากดั  และองคก์รอ่ืน 



10) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ   หรือคณะอนุกรรมการ   หรือ

คณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบสหกรณ์ 

11) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   

ผูต้รวจการสหกรณ์   ผูส้อบบญัชี   และพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์

มอบหมาย   หรือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย  จ  ากดั  

12) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์   ตลอดจนสอดส่อง

ดูแลโดยทัว่ไป   เพื่อใหกิ้จการของสหกรณ์ด าเนินไปดว้ยดี 

13) พิจารณารายงานของ๕ระกรรมการอ่ืนๆ   คณะผูต้รวจสอบกิจการ   ความเห็นของผูจ้ดัการ

และสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 

14) เชิญสมาชิก   หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของสหกรณ์ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร 

15) ฟ้อง   ต่อสู้   หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์   หรือประนีประนอมยอมความ

หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 

16) พิจารณาด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น   ตอ้งระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

17) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนสหกรณ์   เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียง

ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์   และองคก์ร

อ่ืนซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก   ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์   และองคก์รนั้นก าหนดไว ้

18) ค ้าประกนัเงินกูท่ี้สหกรณ์กูย้มืจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   โดยรับผิดชอบการค ้าประกนัใน

ฐานะส่วนตวั 

19) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ   รองประธาน

กรรมการ   เลขานุการ   เหรัญญิก   ผูจ้ดัการ   หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ 76 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

กระท าการหรืองดเวน้การกระท าการ   หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนจน

ท าใหเ้สียประโยชน์ของสหกรณ์   หรือสมาชิก   อนัเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน   การ

บญัชี   หรือกิจการ   หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ   เป็นเหตุให้

สหกรณ์ไดรั้บ   ความเสียหาย   คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 



คณะกรรมการอืน่ 

 ขอ้ 77 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการจาก

คณะกรรมการด าเนินการจ านวน 7 คน   โดยใหป้ระธานกรรมการ   รองประธานกรรมการ   เหรัญญิก   และ

เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ   เป็นกรรมการอ านวยการและใหค้ณะกรรมการด าเนินการ   ตั้ง

กรรมการด าเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 

 ใหป้ระธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 

 คณะกรรมการอ านวยการให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึง

คณะกรรมการอ านวยการนั้น 

 ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละ

คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย   และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการ   หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ   ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

ของกรรมการอ านวยการทั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ   ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม

คราวถดัไปทราบ 

 ขอ้ 78 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอ านวยการ ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการ

แทนคณะกรรมการด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   และตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   มติ   และ

ค าสั่งของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

1) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิก   และสมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนการดูแล

ใหส้มาชิกปฏิบติัการต่างๆ ตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   และมติของสหกรณ์ 

2) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน   การจ่ายเงิน   การสะสมเงิน   การฝากเงิน   หรือการเก็บรักษา

เงินใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

3) ควบคุมดูแลจดัท าบญัชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั

อยูเ่สมอ 



4) ควบคุมดูแล   เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยูใ่น

สภาพอนัดีและปลอดภยั   และพร้อมท่ีจะน ามาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้นัที 

5) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 

6) ควบคุมดูแลการจดัท างบดุล   รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน   และรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานสหกรณ์   เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

7) พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์   เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 

8) ท านิติกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

มอบหมาย 

ขอ้ 79 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจ้ากคณะกรรมการ

ด าเนินการจ านวน 3 คน โดยใหมี้ต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง   นอกนั้นเป็น

กรรมการ 

กรรมการผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอ านวยการ   มิใหไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการเงินกูใ้ห้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ง

คณะกรรมการเงินกูน้ั้น 

ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ัง

เป็นอยา่งนอ้ยและใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้  หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้  ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการเงินกูท้ ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้วนิิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ้  ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการ

ประชุมคราวถดัไป 

ขอ้ 80 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเงินกู้ ใหค้ณะกรรมการเงินกูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการพิจารณา

วนิิจฉยัอนุมติัการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   มติ   และค าสั่งของสหกรณ์   

รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 



1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 

2) ตรวจสอบ   ควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์   และ

เม่ือเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขให้

คืนดีภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3) ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 

4) สอบสวนเบ้ืองตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง   ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่นเวลาการส่งเงินงวดช าระ

หน้ีเงินกูห้รือผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี   เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั   หรือเรียกคืนเงินกู ้  หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออกจาก

สหกรณ์ 

ขอ้ 81 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพนัธ์จากคณะกรรมการด าเนินการจ านวน 5 คน   โดยใหมี้ต าแหน่งเป็นประธานคน

หน่ึง   และเลขานุการคนหน่ึง   นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ

ด าเนินการซ่ึงตั้งคณะกรรมการศึกษาและประสัมพนัธ์นั้น 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แต่จะตอ้งมีการประชุม

กนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย   และใหป้ระธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์หรือเลขานุการนดั

เรียกประชุมได ้

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

จ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหค้ณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการด าเนินการ

ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

ขอ้ 82 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ใหค้ณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพนัธ์มีอ านาจและหนา้ท่ีด าเนินกิจการตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   มติ   และค าสั่งของ

สหกรณ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 



1) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก   โดยใหก้ารศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท่ี้

สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์   หลกัวธีิการ   และการบริหารงานของสหกรณ์ 

2) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสาร   ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะ   ประโยชน์   รวมทั้งผลงาน

ของสหกรณ์ใหส้มาชิก   และบุคคลภายนอกรับทราบ 

3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกและเยีย่มเยยีนสมาชิกเป็นคร้ังคราว 

4) ใหก้ารศึกษาอบรบและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวธีิการออมทรัพย ์  และการใชจ่้ายเงินอยา่ง

รอบคอบ   ตลอดจนวชิาการต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

5) ศึกษา   และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอก

ประเทศ   เพื่อน าตวัอยา่งท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่

สมาชิกตามความเหมาะสม 

ขอ้ 83 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายใหป้ฏิบติัภารกิจของสหกรณ์   โดยมีอ านาจหนา้ท่ีตามท่ี

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ประธานในทีป่ระชุม 

ขอ้ 84 ประธานในทีป่ระชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้

ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมถาประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ใหร้องประธาน

กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย   ก็ใหท่ี้ประชุม

เลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ   คณะกรรมการเงินกู ้   

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์   ใหป้ระธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในท่ีประชุม   ถา้

ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม   ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะ

การประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม   ใหป้ระธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถา้มี) เป็นประธานในท่ีประชุมตามล าดบั   

ถา้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยูใ่นท่ีประชุมให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขา้ประชุมคนหน่ึงข้ึนเป็น

ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 



ในการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม   ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติถอด

ถอนกรรมการด าเนินการ   ถา้มีการร้องขอให้เปล่ียนตวัประธานในท่ีประชุมก็ใหก้ระท าไดโ้ดยเลือกสมาชิก

คนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น   หรือจนเสร็จการประชุม   มติเลือกประธานในท่ี

ประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมา

ประชุม 

การออกเสียงและวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

ขอ้ 85 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน   ออกเสียง

ในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมกลุ่มสุด   แต่กรณีไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียงจะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออก

เสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวนิิจฉยันั้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้น

ไม่ได ้

ขอ้ 86 การวนิิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี   การวนิิจฉยัปัญหาต่างๆ 

ในท่ีประชุมใหญ่   หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   หรือท่ีประชุมคระกรรมการอ่ืนๆ ใหถื้อคะแนน

เสียงขา้งมาก   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   

เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 

2) การเลิกสหกรณ์ 

3) การควบสหกรณ์ 

4) การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 

 ขอ้ 87 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่   การประชุมกลุ่ม   การประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ   หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ นั้น   ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือพร้อมทั้งบนัทึก

เร่ืองท่ีพิจารณาวนิิจฉยัไวท้ั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม   และใหป้ระธานในท่ีประชุมกบักรรมการ

ด าเนินการ   หรือกรรมการอ่ืนๆ แลว้แต่กรณีอีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 



 


