
หมวด 7 
คณะกรรมการดําเนินการ 

 
 ขอ 53. ใหมีคณะกรรมการดําเนินการ   ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซ่ึงที่ประชมุใหญเลือกตัง้จากสมาชิก 
 คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ  และวิธีการเลือกตั้ง  ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ 
 ขอ 54. คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  
ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปน
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก เศษของกรรมการที่เหลือให
ปดขึ้น และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
 กรรมการดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 
 เม่ือครบกําหนดแลวหากยงัไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตอง
ไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 
 ขอ 55. คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของ สหกรณให
เปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ประกาศ  และมติของที่ประชุมใหญ   ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี 
   (1)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน  การตัดสินใจฝากหรือลงทุน ดํารง
ทรัพยสินสภาพคลอง รวมทั้งควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปตามวตัถุประสงค ตลอดทั้งจัดใหมี
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพสหกรณ 
  (2)  สงเสริมใหสมาชิก ครอบครัวและผูสนใจ เขาใจถึงวตัถุประสงคและ
คุณคาของสหกรณ ตลอดทัง้สงเสริมการออมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
  (3)  กําหนดวิธีการรับและการออกจากสหกรณของสมาชิก กํากับดูแลให
สมาชิกปฏิบตัติามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณ 
  (4)  กําหนดวิธีการเกี่ยวกบัการรับฝากเงิน การใหกูยืมเงิน และอัตรา
ดอกเบี้ย 
              (5)  กําหนดวิธีการเกี่ยวกบัการกูยืมเงิน การฝากเงิน และการโอนเงินของ
สหกรณ 
 
  (6)  กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชมุใหญ เสนองบดุล  และ
รายงานผลการดําเนินการประจําปตอที่ประชุมใหญ 
  (7)  เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(นายทะเบียนฯ ไมรับจดในสวนที่ขีดเสนทับ) 



  (8)  เสนอแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานรวมทั้งประมาณการ
รายจาย    ประจําปใหที่ประชุมใหญทราบ 
  (9) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 
  (10)  ออกขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล  
การเงิน  การพัสดุ  การบัญชี  การตรวจสอบกิจการ และขอกําหนดอื่น ๆ  ที่จําเปนในการ
ดําเนินการบริหารงานของสหกรณ 
  (11) ดําเนินการคัดเลือก แตงตั้ง  จาง  เลิกจางผูจัดการและเจาหนาที่  
กําหนดอัตราคาจางและสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของ   
ผูจัดการและเจาหนาที่ ใหเปนไปโดยถูกตอง 
  (12) ตั้งสํานักงานสาขา หรือหนวยบริการเพื่อบริการสมาชกิตามความ
จําเปน 
  (13)  พิจารณาออกขอกําหนดการปรับโครงสรางหนี้ตามความจําเปน 
  (14)  จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตาง 
ๆ และบรรดาอุปกรณดําเนินการงานของสหกรณ 
  (15)  แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ เปนทีป่รึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ 
  (16)  พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชกิของชุมนุมสหกรณ 
แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงาน  
เพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
  (18)  พิเคราะหและปฏิบัตติามขอบันทึกของนายทะเบยีนสหกรณ หรือ 
รองนายทะเบยีนสหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญช ีหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึง
นายทะเบยีนมอบหมาย 
  (19)  พิจารณารายงานหรือขอเสนอของคณะกรรมการตาม ขอ 62   
กรรมการอื่นๆ   ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิก 
  (20)  เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณตอที่ประชุมใหญเพ่ือเสนอตอนาย
ทะเบียนสหกรณ 
  (21)  ดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญา เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
  (22)  กระทําการตาง ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุในวัตถุประสงคของ 
สหกรณ 
  (23)  พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนของสหกรณ เพ่ือเขา
ประชุมใหญ และออกเสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ หรือองคกรอ่ืน ซ่ึงสหกรณเปนสมาชิก 
  (24)  ใหความเปนธรรมแกบรรดาสมาชิก และเจาหนาที่ของสหกรณ 



  (25)  ปฏิบัติหนาทีอ่ื่น ๆ ตามขอบังคับน้ี ตลอดจนหนาที่อ่ืนที่มิไดกําหนดไว
เปนหนาที่ของผูใด 
              เพ่ือความมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการตามขอบังคบัน้ี 
คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจการปฏิบัติหนาที่เฉพาะใหคณะกรรมการตามขอ62 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ไดตามความจําเปน เวนแตอํานาจตาม (1) จะมอบใหผูใดตัดสินใจมิได การมอบอํานาจดังกลาว
ใหจัดทําเปนคําสั่ง 
 ขอ 56. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการ 
  (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 
  (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 
  (3)  เคยถูกนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัย
เปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
  (4)  เคยถูกทีป่ระชุมใหญ มีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ
เพราะเหตทุุจริตตอหนาที ่
  (5)  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชาํระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญช ีถึงวันเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
            (6)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   ขาราชการการเมือง  ผูบริหารทองถิ่น  
สมาชิกสภาทองถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
  (7)  เปนเจาหนาทีข่องสหกรณ   
 ขอ 57. กรรมการดําเนินการเฉพาะตําแหนง มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
  (1)  ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
   ก. เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และควบคุมการประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 
   ข. ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยและอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 
   ค. ลงลายมือชื่อในหลักฐานตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับน้ี กรณีที่เปนการทาํนิติกรรมตองลงลายมือชื่อและประทับตราของสหกรณ   จึงจะมีผล
ผูกพันสหกรณ 
   ง. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให 
ภายใตขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มต ิหรือคําสั่งของสหกรณ 
  (2)  รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 



    ก. ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทน
ประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเม่ือตําแหนง
ประธานกรรมการวางลง 
         ข. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ใหภายใตขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศ มต ิหรือคําสั่งของสหกรณ 
                          ค. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ประธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
  (3)  กรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
   ก. รับผิดชอบจัดทําวาระและรายงานการประชุม ตลอดจนดําเนินการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม 
    ข. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ใหภายใตขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศ มต ิหรือคําสั่งของสหกรณ 
    ค. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ประธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
  (4)  กรรมการและเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
          ก. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จายและการเก็บรกัษาเงิน
และทรัพยสินของ สหกรณใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 
     ข. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ใหภายใตขอบังคับ ระเบยีบ  ประกาศ มต ิหรือคําสั่งของสหกรณ 
                          ค. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ประธานกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
 ขอ 58. กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปน้ี 
  (1)  ดํารงตําแหนงครบวาระ  
  (2)  ลาออก  โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4)  ผิดนัดการชําระหนี้ไมวาเงนิตนหรือดอกเบี้ย 
  (5)  ขาดคุณสมบตัิตามขอ 56. 
  (6)  ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
  (7)  นายทะเบยีนสหกรณสั่งใหพนจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 
 ขอ 59. ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ เวนแตเพราะ
เหตุตามขอ 58(7) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการ
ประชุมใหญ ซ่ึงจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง  แตถาในเวลาใด
จํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลอืนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการดําเนินการ ให
มีการประชุมใหญวิสามัญขึน้โดยเร็ว 



 ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
กอนนั้น ใหรองประธานหรือกรรมการอื่นรักษาการแทนไปกอนจนกวาจะไดมีการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการใหม และใหดําเนินการเปดประชุมใหญวิสามัญเพ่ือเลือกตั้งโดยเร็ว เวนแต
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเหลือนอยกวาเกาสิบวัน 
 กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนง
ไดเพียงระยะเวลาทีเ่หลือของผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 
 ขอ 60. ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกจิธุระแตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเปนอยางนอย 
 ใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการและเลขานุการ   นัด
เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได    ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง
แกไขขอบังคบั ระเบียบ และเรื่องที่สําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ ใหแจงหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานในกํากับของรัฐที่ปฏิบตัิงานดานสงเสริมสหกรณและตรวจบัญชี สหกรณทราบดวยทกุ
คราว 
         ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  จะตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอย
กวา  กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ขอ 61. ถาคณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือกระทําโดย
ประมาทเลินเลอในการปฏบิัติหนาทีข่องตน จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ และ
สมาชิก  หรือทําใหสหกรณมีขอบกพรองเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะ
การเงินตามรายงานการสอบบัญช ี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความ
เสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ 
 ขอ 62.  เพ่ือประสิทธิภาพและประสทิธผิลในการดําเนินกิจการ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลอืกกันเองเพ่ือเปนคณะกรรมการตาง ๆ ดังน้ี 
   (1) คณะกรรมการอํานวยการ 
   (2) คณะกรรมการเงินกู 
   (3) คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ 
            องคประกอบ จํานวนของคณะกรรมการ และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณ 
            ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการตางๆตองเสนอเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบหรือวินิจฉัยในการประชุมคราวถดัไป 
            การประชุมและองคประชุมใหนํา ขอ 61 มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 


