
บทบาท ภารกิจ หน้าที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกเพื่อให้ทําหน้าที่บริหารงาน

สหกรณ์แทนมวลสมาชิก โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา
แก่มวลสมาชิก  จึงถือเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้บริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
จําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์และบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการ 

ความหมายของสหกรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงพระราชทานพระราชดํารัสแก่ผู้นํา
สหกรณ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ความว่า “…สหกรณ์นี้มี
ความหมายคําว่า สห ก็ด้วยกัน  กรณ์  การทํา ทํางานทํากิจการต่าง ๆ หมายความว่า สหกรณ์ แปลว่าการ
ทํางานร่วมกัน  การทํางานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน  ทั้งในด้านงานการที่ทําด้วย
ร่างกาย  ทั้งในด้านงานการที่ทําด้วยสมองและงานการที่ทําด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม...” 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาตรา 4 กําหนดนิยาม 
คําว่า สหกรณ์ คือ คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้   

กล่าวโดยสรุป  สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
จัดต้ังขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน  หรือมีถิ่นฐานอยู่ใกล้เคียงกัน  หรืออยู่ในหน่วยงานเดียวกัน  
การดําเนินงานของสหกรณ์จะแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น และลักษณะการประกอบอาชีพ           
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์  รวมถึงได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  

คุณค่า  อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

เพื่อความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ และธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
การสหกรณ์ไทย  นายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดนิยามคําว่า  คุณค่าของสหกรณ์  อุดมการณ์สหกรณ์  
หลักการสหกรณ์  และวิธีการสหกรณ์  ดังนี้ 

คุณค่าของสหกรณ์  (Cooperative Values)   
สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ความเป็น

ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ  สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทาง
จริยธรรมแห่งความสุจริต  ความเปิดเผย  ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อ่ืน  โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์ 

อุดมการณ์สหกรณ์  (Cooperative Ideology)   
คือ  ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ 

จะนําไปสู่การกินดี  อยู่ดี  มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม 
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หลักการสหกรณ์  (Cooperative Principles)   
คือ  แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม  ประกอบด้วย  

หลักสหกรณ์สากล 7 ประการ  ดังนี้   
หลักการที่ 1  การเปน็สมาชกิโดยสมัครใจและเปดิกว้าง  (Voluntary and Open 

Membership) 
สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช้บริการของสหกรณ์ได้  

โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ  สังคม  เชื้อชาติ  การเมือง  หรือศาสนา  และบุคคลนั้นต้องเต็มใจรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิก 

วิธีการนําไปใช้ 
1.  สหกรณ์ต้องเปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และเต็มใจรับผิดชอบ

ในฐานะสมาชิก โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 
2.  การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบีบบังคับ หรือข่มขู่ 

จากผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งนี้ ควรเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในคุณค่าและอุดมการณ์สหกรณ์  
3.  คุณสมบัติของสมาชิก การเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและสิทธิหน้าที่ในฐานะ

สมาชิกกําหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสหกรณ์แต่ละประเภท   
หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic Member 

Control) 
สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก  ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง           

ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของสหกรณ์  ไม่ว่าชาย หรือหญิงที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสมาชิกต้องมี
ความรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก  สมาชิกของสหกรณ์ขั้นปฐมมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง)  
ส่วนสหกรณ์ในระดับอ่ืนก็จัดให้เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย  

วิธีการนําไปใช้ 
1.  สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเพื่อลงคะแนนเท่าเทียมกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) จะมอบให้

ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงเพื่อลงคะแนนแทนตนไม่ได้    
2.  การลงมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับ ควบสหกรณ์ แยกสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ และการอื่นใดที่ข้อบังคับกําหนดให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม   

3.  ในการกําหนดแผนการดําเนินงาน  งบประมาณ  และการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  
ต้องคํานึงถึงความมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นของสมาชิกเป็นสําคัญ   

4.  การออกเสียง  หรือการลงมติในสหกรณ์ระดับอ่ืนให้จัดการได้ตามความเหมาะสม
แต่ต้องเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย   
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หลักการที่ 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก  (Member Economic 
Participation) 

มวลสมาชิกพึงร่วมทุนกับสหกรณ์ของตนอย่างเท่าเทียมกัน  และควบคุมการใช้เงินทุน
ตามวิถีประชาธิปไตย  โดยปกติอย่างน้อยส่วนหนึ่งของทุนต้องมีทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์  และสมาชิก     
พึงได้ผลตอบแทนจากเงินทุน  (ถ้ามี)  อย่างจํากัด  ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นสมาชิก  เหล่าสมาชิกจะจัดสรร            
เงินส่วนเกิน  เพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของตนโดยอาจจัดเป็น
กองทุนสํารองซึ่งอย่างน้อยส่วนหนึ่งจะไม่นํามาแบ่งปันกัน  เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้สมาชิกตามส่วนธุรกรรม         
ที่ตนทํากับสหกรณ์  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

วิธีการนําไปใช้ 
1.  สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นสหกรณ์อย่างน้อย 1 หุ้น เพื่อให้ได้สิทธิหน้าที่ในฐานะ

สมาชิก  โดยได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นในอัตราที่จํากัด และให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดถือหุ้นไม่เกิน 1 ใน 5 
ของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด  เพื่อป้องกันการเข้ามาแสวงหากําไรจากการถือหุ้นในสหกรณ์ 

2.  สหกรณ์จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสํารอง และค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย  รวมถึงเงินปันผลตามหุ้น  เงินเฉลี่ยคืน  เงินโบนัส  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่   

หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเปน็อสิระ  (Autonomy  and 
Independence) 

สหกรณ์เป็นองค์การอิสระที่ช่วยตนเองภายใต้การควบคุมของสมาชิก  หากสหกรณ์นั้น ๆ    
ทําข้อตกลงร่วมกับองค์การอ่ืนๆ รวมถึงรัฐบาล  หรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอกต้องมั่นใจได้ว่าการกระทํา
ของสหกรณ์เช่นนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมแบบประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก  รวมถึงยังคงดํารงความเป็นอิสระ
ของสหกรณ์ไว้ได้ 

วิธีการนําไปใช้ 
1.  สหกรณ์ต้องช่วยเหลือตนเอง  และบริหารงานโดยการตัดสินใจของมวลสมาชิกตาม

มติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
2.  ความเป็นอิสระของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดแห่งกฎหมาย  
3.  การทําข้อตกลง หรือนิติกรรมใดๆ และการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลภายนอกต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกสหกรณ์ยอมรับได้  

หลักการที่ 5  การศึกษา  ฝึกอบรม  และสารสนเทศ  (Education, Training and 
Information) 

สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก  ผู้แทนจากการเลือกต้ัง 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่  เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถช่วยพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล สหกรณ์พึงให้
ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและผู้นําทางความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
ประโยชน์ของการสหกรณ์ 
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วิธีการนําไปใช้ 
1.  จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  รวมทั้งสนับสนุน

การศึกษาวิจัยทางสหกรณ์ 
2.  พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ในทุกระดับ  เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
3.  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อให้

ความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีแก่สมาชิก  เยาวชน  ผู้นําทางความคิดและประชาชนทั่วไป 

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Co-operation Among Co-operatives) 
สหกรณ์พึงให้บริการแก่มวลสมาชิกอย่างเต็มที่และสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการ

สหกรณ์  โดยร่วมมือกันเป็นขบวนการตามโครงสร้างระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ 

วิธีการนําไปใช้ 
1.  สหกรณ์ร่วมมือกัน หรือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกัน เช่น การรวมกันซื้อ รวมกันขาย  

การฝากเงิน  การกู้ยืมเงิน  การใช้ปัจจัยการผลิต  การสร้างเครื่องหมายการค้า  เป็นต้น  
2.  สหกรณ์ในระดับเดียวกัน อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้น 
3.  สหกรณ์ต้ังแต่ 5 สหกรณ์ขึ้นไปสามารถรวมกันจัดต้ังเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค 

หรือระดับประเทศได้  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ 

หลักการที่ 7  การเอื้ออาทรต่อชุมชน  (Concern for Community) 
สหกรณ์พึงดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชนของตนตามนโยบายที่มวลสมาชิก 

ให้ความเห็นชอบ 
วิธีการนําไปใช้ 
1.  สหกรณ์จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเป็นทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ดําเนินการใดๆ 

อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
2.  ให้การสนับสนุน และส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

ของชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ  
3.  การดําเนินกิจกรรมใดๆ ของสหกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

วิธีการสหกรณ์  (Cooperative Practices)  
คือ  การนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม    

เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน  โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี 
สหกรณ์นําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงาน  โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไว้ใน

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ เช่น การจัดต้ัง  การระดมทุน  การบริหารงาน  การดําเนินธุรกิจ  
การส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก  และการเอื้ออาทรต่อชุมชุน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตาม
ประเภทของสหกรณ์ 
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โครงสร้างของสหกรณ์ 

โครงสร้างของสหกรณ์ต้ังอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย  สมาชิกรวมตัวกันจัดต้ังสหกรณ์ขึ้น
โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน ด้านการผลิตและการจําหน่ายเพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์   
แต่เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถร่วมกันบริหารงานสหกรณ์ได้ จึงจําเป็นต้องจัดให้มีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เพื่อทําหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ รวมถึงจัดจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ท่ีประชุมใหญ่ 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายจัดการ   จัดจ้าง 

เลือกต้ัง 

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ 

สินเชื่อ การตลาด บัญชี การเงิน 
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การจัดโครงสร้างสหกรณ์ตามแผนผังข้างต้นเป็นการจัดแบ่งส่วนงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ ในสหกรณ์  ดังนี้ 

1.  สมาชิก   
สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันในการดําเนินงานของสหกรณ์  โดยมีสิทธิ             

เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงเพื่อลงคะแนนในเรื่องต่างๆ หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง และ
มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์  รวมถึงสอดส่อง ดูแลกิจการสหกรณ์ 
ให้พัฒนาและเจริญรุ่งเรืองโดยร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์     

2.  ที่ประชุมใหญ่   
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน  

150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิก 
มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม  
ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และลงมติเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์  โดยถือเอามติเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตย          

3.  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เลือกต้ังสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ      
โดยมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์  แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อ       
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รวมถึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ 

4.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เลือกต้ังสมาชิกเป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ โดยมีอํานาจ

หน้าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์  
รวมถึงกํากับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อให้การ
ดําเนินงานของสหกรณ์สามารถเอื้อประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

5.  ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ัง หรือจัดจ้างเป็น

ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจํา
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดําเนินงานที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กําหนด รวมถึง
อาจพิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  ตามความจําเป็น  ได้แก่  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  เจ้าหน้าที่ตลาด  เจ้าหน้าที่บัญชี  
เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการสหกรณ์  
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ประเภทของสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาตรา 33  ให้ประเภทของ 
สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนกําหนดโดยกฎกระทรวง  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกําหนดประเภทสหกรณ์ คือ
เพื่อให้คณะบุคคลที่จะจัดต้ังสหกรณ์เลือกประเภทสหกรณ์ได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงภาครัฐสามารถ
วางแผนส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก
กฎกระทรวงกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียนไว้ 7 ประเภท คือ  

1. สหกรณ์การเกษตร 
2. สหกรณ์นิคม 
3. สหกรณ์ประมง 
4. สหกรณ์ร้านค้า 
5. สหกรณ์บริการ 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ทั้งนี้  สหกรณ์ 3 ประเภทแรกจัดเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์ 4 ประเภทหลัง

จัดเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  

โครงสร้างธุรกิจของสหกรณ ์

ลักษณะทั่วไปของสหกรณ์ 

สหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมง  
สมาชิกรวมตัวกันจัดต้ังขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน ด้านการผลิตและการจําหน่าย                 
เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์กําหนดไว้ในข้อบังคับเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดําเนินงานของสหกรณ์  ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสหกรณ์  ดังนี้ 

สหกรณ์การเกษตร 
จัดต้ังขึ้นในหมู่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ

ประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นด้วยการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  ดังนี้ 

(1)  จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นมาจําหน่ายแก่สมาชิก 
(2)  รวบรวมผลิตผลการเกษตร  ผลิตภัณฑ์และบริการของสมาชิกมาจัดการขาย หรือแปรรูป

ออกขาย  โดยซื้อ หรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อ่ืน 
(3)  จัดให้มีเงินกู้ หรือสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(4)  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
(6)  ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กรชุมชน

ภาคเอกชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(7)  ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือการประกอบ

อาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก  รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  
เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 



- 8 - 
 

สหกรณ์นิคม 
                   เป็นสหกรณ์การเกษตรรูปแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินให้ราษฎร 
จัดสร้างปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดําเนินการจัดหาสินเชื่อ ปัจจัย
การผลิตและสิ่งของที่จําเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพและให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก 
ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  ดังนี้ 

(1)  จัดสรรที่ดินให้สมาชิกเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในรูปการเช่า การเช่าซื้อ การขาย 
ผ่อนชําระ หรือการขาย 

(2)  จัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นมาจําหน่ายแก่
สมาชิก 

(3)  รวบรวมผลิตผลการเกษตร  ผลิตภัณฑ์และบริการของสมาชิกมาจําหน่าย หรือแปรรูป
ออกจําหน่าย  โดยซื้อ หรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อ่ืน 

(4)  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(5)  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(6)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
(7)  ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน  สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กรชุมชน

ภาคเอกชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
สหกรณ์ประมง 
จัดต้ังขึ้นในหมู่ชาวประมงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  ดังนี้ 
(1)  จัดหาวัสดุการประมง  วัสดุการเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นมาจําหน่ายแก่

สมาชิก 
(2)  รวบรวมผลิตผลการเกษตร  ผลิตภัณฑ์  สินค้าและบริการของสมาชิกมาจัดการขาย หรือ

แปรรูปออกขาย  โดยซื้อ หรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อ่ืน 
(3)  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
(4)  ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
(6)  ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กรชุมชน

ภาคเอกชน  และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(7)  ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการประมง  การเกษตร  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  

หรือการประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก  รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทาง
อุตสาหกรรม  เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

ลักษณะการดาํเนนิธุรกิจ 

สหกรณ์ภาคการเกษตรมีการดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ กล่าวคือ ดําเนินธุรกิจหลายด้าน
เพื่ออํานวยประโยชน์แก่มวลสมาชิก  จากวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้นจําแนกธุรกิจของสหกรณ์ 
ออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ 
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1.  ธุรกิจสินเชื่อ  เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ให้เงินกู้ หรือสินเชื่อการเกษตรแก่สมาชิกตามระเบียบ
ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกนําไปประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายที่จําเป็น  โดยแบ่งประเภทเงินกู้ตามระยะเวลาการให้กู้  
ได้แก่ เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลางและเงินกู้ระยะยาว  ซึ่งเงินกู้แต่ละประเภทมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ นอกจากนี้ สหกรณ์ยังสามารถให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินได้โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

2.  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย  เป็นธุรกิจที่สหกรณ์จัดหา หรือจัดซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตร วัสดุอุปกรณ์การเกษตร เคมีการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในการประมง น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคและอ่ืนๆ ที่จําเป็น เพื่อนํามาจําหน่ายให้สมาชิกและผู้มิใช่สมาชิกตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์  โดยจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม  สําหรับประเภท ชนิดและคุณภาพสินค้าเป็นไปตาม
ความต้องการของสมาชิก 

3.  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  เป็นธุรกิจที่สหกรณ์รวบรวม หรือรับซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของสมาชิก เพื่อนําไปจําหน่ายให้ได้ราคาดี รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกและเป็นกลไกในการ
ต่อรองราคา รวมทั้งให้ความเป็นธรรมในด้านการช่ัง ตวง วัด และคัดคุณภาพผลิตผลของสมาชิกตามที่กําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

4.  ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า  เป็นธุรกิจที่สหกรณ์นําผลิตผลที่
รวบรวม หรือรับซื้อจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นสินค้าสําเร็จรูป เพื่อนําไปจําหน่ายให้ได้ราคาดี  รวมทั้งส่งเสริมให้
สมาชิกผลิตสินค้าเพื่อนํามาจําหน่ายให้สหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

5.  ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร   เป็นธุรกิจที่สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกในด้าน
การเพาะปลูกและการประมง เช่น ให้บริการสูบน้ํา ปรับพ้ืนที่เพาะปลูก จัดระบบส่งน้ํา ขออนุญาตสัมปทาน 
จับสัตว์น้ํา เป็นต้น  โดยคิดค่าตอบแทนในอัตราที่สมเหตุสมผล รวมท้ังช่วยเหลือในด้านการเผยแพร่ความรู้  
ส่งเสริมการเกษตร วางแผนเพาะปลูกและบํารุงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์  

นอกจากนี้  สหกรณ์แต่ละประเภทยังระดมเงินทุนด้วยการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์           
โดยให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา โดยกําหนดระยะเวลา 
การฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
รวมทั้งสหกรณ์สามารถรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้โดยปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

อนึ่ง  การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรในรูปของการขายและบริการนั้น สหกรณ์
ในฐานะผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  กรณีมีรายรับจากการขายสินค้า 
หรือให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปี  โดยย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน  
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บทบาท ภารกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

ความจําเป็นที่ต้องมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

สมาชิกรวมตัวกันจัดต้ังสหกรณ์ขึ้นโดยร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน              
การผลิต และการจําหน่ายเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สมาชิกทุกคนจึงเป็นเจ้าของสหกรณ์  แต่เนื่องจากสมาชิกทุกคนไม่สามารถร่วมกันบริหารงานสหกรณ์ได้จึงจําเป็น 
ต้องจัดให้มีการเลือกต้ัง หรือสรรหาสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เพื่อทําหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
ก้าวหน้ามั่นคง  สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่มวลสมาชิก 

ที่มาของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

ที่มาของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาตรา 50 วรรคแรก  ซึ่งกําหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก  

นอกจากนี้  ข้อบังคับสหกรณ์ได้กําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ กล่าวคือ ให้กรรมการดําเนินการเลือกต้ังระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน 
หรือหลายคน  เลขานุการ 1 คน  และ/หรือเหรัญญิก 1 คน  นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานของสหกรณ์ 

ทั้งนี้  สหกรณ์จะจัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการอย่างไรนั้น  ต้องพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมและความเหมาะสม  รวมทั้งคํานึงถึงสิทธิของสมาชิกในการเลือกต้ังเป็นสําคัญ และต้องไม่ขัดกับ
กฎหมาย และข้อบังคับสหกรณ์  เช่น  สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีสมาชิกจํานวนมาก  อาจใช้วิธีการให้สมาชิก             
ในแต่ละเขต หรือพื้นที่ลงคะแนนเลือกต้ัง หรือสรรหาบุคคลที่จะเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ในเบื้องต้น
ก่อนกําหนดวันประชุมใหญ่ของสหกรณ์  แล้วนําเสนอรายชื่อบุคคลเหล่านั้นต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์                 
เพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่อไป เป็นต้น ด้วยวิธีการนี้สหกรณ์สามารถกระทําได้ต่อเมื่อ             
มีการกําหนดระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ  
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์แล้ว    

คุณสมบัติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นอกจากจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และได้รับเลือกต้ังจาก            
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์แล้วควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้   

1.  มีความศรัทธาในแนวคิดคุณค่า  อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
2.  ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี  และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อ่ืน 
3.  อุทิศตนเพื่องานสหกรณ์ด้วยความสุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
4.  มีภาวะผู้นํา มีความพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
5.  รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในเหตุผลของผู้อ่ืน 
6.  มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

และด้านอื่น ๆ  
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ตามท่ีกล่าวข้างต้นเป็นเพียงคุณสมบัติเบ้ืองต้นเท่านั้น  ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาตรา 52  รวมถึงข้อบังคับสหกรณ์ได้กําหนดเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของ
บุคคลที่จะเป็น หรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการสหกรณ์ไว้  เพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายจาก
การประพฤติมิชอบของผู้ทําหน้าที่กรรมการดําเนินการสหกรณ์  ดังนี้ 
  1.  เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
  2.  เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต 
ต่อหน้าที่ 
  3.  เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) 
  4.  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

5.  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี นับแต่ปี 
ที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทําของตนเอง 

6.  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้  

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคสอง ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบ 1 ปี นับแต่
วันเลือกต้ัง  ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 2 ของกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ทั้งหมด  โดยวิธีจับสลากและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ รวมถึง มาตรา 50 วรรคสาม  
ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  

นอกจากนี้  ข้อบังคับสหกรณ์ได้กําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ กล่าวคือ ภายหลังให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งโดยวิธีจับสลาก ในปีต่อไปให้กรรมการ 
ดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี และเมื่อครบ
กําหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิม
รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันครบวาระ  
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่ใน
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 50 วรรคสอง   

การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยสาเหตุหลายประการ  ดังนี้ 
1.  การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 50 วรรคสอง 
และวรรคท้าย  กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระเมื่อ   

(1)  อยู่ในตําแหน่งครบ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง  หรือ 
(2)  อยู่ในตําแหน่งครบ 1 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง  แล้วถูกจับสลากออกจากตําแหน่ง  หรือ 
(3)  อยู่ในตําแหน่งครบวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทนในตําแหน่งที่ว่าง 
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2.  การลาออก   
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทุกคน  ทุกตําแหน่งมีสิทธิที่จะลาออกได้  โดยแสดง

เจตนาขอลาออกเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือยื่นต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ซึ่งมีผลให้
พ้นจากตําแหน่งโดยทันที  เว้นแต่จะกําหนดวันที่ลาออกไว้  หากไม่เกินกว่าวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการดําเนินการผู้ที่ขอลาออกก็ให้เป็นไปตามนั้น 

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

กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จากสมาชิก  ดังนั้น  กรรมการดําเนินการคนใด
ที่ขาดจากสมาชิกภาพย่อมต้องพ้นจากตําแหน่งโดยทันที  ด้วยถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์แล้ว 

4.  การเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์ 
ข้อบังคับสหกรณ์กําหนดไว้ว่า  กรรมการดําเนินการคนใดเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจํา 

ในสหกรณ์  คือ  เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่ง  เนื่องจากการเป็นทั้งกรรมการดําเนินการ 
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในเวลาเดียวกันอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน  และการใช้อํานาจในการ
พิจารณาเรื่องที่เป็นส่วนได้เสียระหว่างกรรมการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้   

5.  การตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย 
ข้อบังคับสหกรณ์กําหนดไว้ว่า  กรรมการดําเนินการคนใดตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งชําระหนี้  

ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยต้องพ้นจากตําแหน่ง   
การกระทาํที่ถือเป็นผู้ผิดนัดการส่งชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย คือ 
(1)  ชําระต้นเงินและดอกเบี้ยไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้  หรือ 
(2)  ชําระเงินต้นตรงตามเวลา  แต่ชําระดอกเบี้ยไม่ตรงตามเวลา  หรือ 
(3)  ชําระดอกเบี้ยตรงตามเวลา  แต่ชําระเงินต้นไม่ตรงตามเวลา 

6.  ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็นรายบุคคล 
ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจในการถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือ

เป็นรายบุคคล  ในกรณี  
(1)  กระทําโดยทุจริตต่อหน้าที่ 
(2)  จงใจกระทําการใดโดยผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์  กระทํา หรือละเว้น

กระทํา  โดยประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(3)  กระทําการใดอันเป็นการประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีลักษณะแข่งขันกับกิจการของสหกรณ์  
(4)  กระทําการใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์  หรือกิจการของสหกรณ์ 
ทั้งนี้  การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน  ซึ่งมีผลให้

กรรมการดําเนินการที่ถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ต้องพ้นจากตําแหน่งโดยทันที 
และไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการดําเนินการได้อีก  เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์    
พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาตรา 52 (4)  สําหรับกรรมการดําเนินการที่ถูกที่ประชุมใหญ่        
มีมติถอดถอนเพราะเหตุอ่ืนต้องพ้นจากตําแหน่งเช่นเดียวกัน แต่อาจสมัครเป็นกรรมการดําเนินการได้อีก 
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7.  นายทะเบียนสหกรณ์ออกคําสั่งให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็น
รายบุคคลพ้นจากตําแหน่ง 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 22 (4) 
กําหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือ
เป็นรายบุคคลพ้นจากตําแหน่ง  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  จนทําให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก  หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบ  
ซึ่งมีผลให้ต้องพ้นจากตําแหน่งโดยทันที  และไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการดําเนินการได้อีก  เนื่องจาก       
ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาตรา 52 (3)  

ทั้งนี้  ให้กรรมการดําเนินการที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง          
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคําสั่ง และ 
ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเป็นที่สิ้นสุด 

8.  ขาดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ข้อบังคับสหกรณ์อาจกําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุ         

ขาดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
แต่ละสหกรณ์  โดยระบุจํานวนครั้งที่กรรมการดําเนินการขาดประชุมแล้วมีผลต้องพ้นจากตําแหน่งให้ชัดเจน 
เพื่อป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งในภายหลัง  

ตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  

ข้อบังคับสหกรณ์ได้กําหนดการปฏิบัติในกรณีตําแหน่งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ว่างลง     
ก่อนถึงคราวออกตามวาระเพราะเหตุใด ๆ  เว้นแต่เพราะเหตุนายทะเบียนสหกรณ์ออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  
ดังนี้ 

1.  ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  
เพื่อเลือกต้ังกรรมการดําเนินการขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง  แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลง    
จนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม (ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด) กรรมการดําเนินการ
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญโดยเร็ว 
  2.  กรณีตําแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้รองประธาน
กรรมการทําหน้าที่แทน  แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ  และยังไม่มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกต้ังใหม่             
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมี
การเลือกต้ังใหม่ 

3.  กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่ง
ได้เพียงเท่ากําหนดระยะเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นอยู่ได้ 
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การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

  ข้อบังคับสหกรณ์ได้กําหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่ต้องให้มีการประชุมเดือนละ 

1 ครั้งเป็นอย่างน้อย  
2.  ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ คือ ประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ หรือเลขานุการ   
3.  กรรมการดําเนินการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการ

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม   
4.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  หรือให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ในที่ประชุม (กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม)  หรือให้ที่ประชุมเลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น  (กรณีทั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ          
ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
  5.  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่ในกรณี
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  การเลิกสหกรณ์  การควบสหกรณ์  และการแยกสหกรณ์ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
ของจํานวนกรรมการดําเนินการซึ่งมาประชุม 
    6.  จัดให้กรรมการดําเนินการที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อ  บันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยไว้ใน
รายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการอีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อ  
ไว้เป็นสําคัญ 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายสหกรณ์ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 กําหนดเกี่ยวกับอํานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ดังนี้   
มาตรา 51   ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์

ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการ        
คนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการทําการแทนได้ 

อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 เป็นอํานาจในการดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งเป็นไป
ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์   
  มาตรา 54   ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น 

อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 54  เป็นอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งต้องใช้มติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด
จะใช้อํานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญด้วยตนเองไม่ได้ 
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  มาตรา 55 วรรคแรก   เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณี
ที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว  ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้าแต่ไม่เกิน  
30 วัน นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

 วรรคสอง  สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่า 100 คน  หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามมาตรา 56  ซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า       
1 ใน 5 ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คนลงลายมือชื่อทําหนังสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 

 วรรคท้าย  ในกรณีสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ  ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รับคําร้องขอ  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 55 เป็นอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่ วิสามัญได้ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควร  ซึ่งต้องใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
เช่นเดียวกับการเรียกประชุมใหญ่สามัญ  สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกไม่สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้          
หากแต่ร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้  เว้นแต่ กรณีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอภายในระยะเวลา        
ที่กําหนด  นายทะเบียนสหกรณ์สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ตามท่ีเห็นสมควร 

อํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ข้อบังคับสหกรณ์กําหนดเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ดังนี้ 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์  
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)   พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
  (2)   พิจารณาดําเนินการเรื่องผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือที่ซื้อจากสหกรณ์อ่ืน 
หรือบุคคลอ่ืนเพื่อจําหน่าย 

(3)   พิจารณาดําเนินการเรื่องการจัดซื้อสิ่งของที่บรรดาสมาชิกมีความต้องการมาจําหน่าย 
(4)   วางข้อกําหนดและระเบียบวิธีการจ่ายน้ํา และการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งกําหนดค่าเช่า  

ค่าบริการอื่น ๆ ที่สมาชิกต้องชําระ 
(5)   พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ขออนุมัติงดเว้นค่าบํารุงที่ดิน 
(6)   พิจารณาดําเนินการเรื่องการจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลิต 

หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
(7)   พิจารณาเรื่องกิจกรรมกลุ่ม  รวมกันผลิต  รวมกันซื้อ  รวมกันขาย  สะสมเงินกองกลาง

ของกลุ่ม  และรวมกันแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก 
(8)   พิจารณาเรื่องการรับฝากเงิน  การกู้ยืมเงิน  การให้เงินกู้  และการฝาก หรือลงทุนเงิน

ของสหกรณ์ 
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  (9)   กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่  การเสนองบดุลและรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (10)   เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (11)   เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (12)   พิจารณามอบอํานาจในการดําเนินงานให้แก่กรรมการดําเนินการ  ผู้จัดการและบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

(13)   พิจารณากําหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
(14)   พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง  หรือจ้าง  และกําหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ  ตลอดจน

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
  (15)   พิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง  และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (16)   กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
  (17)   จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
  (18)   พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอื่น 
  (19)   พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือ
คณะทํางาน  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (20)   พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  
ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (21)   พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
  (22)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
  (23)   เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจน
กําหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (24)   ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
  (25)   พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (26)   พิจารณาแต่งต้ังกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง 
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้ 
  (27)   พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่ประธาน รองประธาน  
เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้  ข้อบังคับสหกรณ์ยังกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนินการในแต่ละ 
ตําแหน่ง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  และเหรัญญิก  ดังนี้ 
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  ประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
1.  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  การทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่  ประธานกรรมการควรเตรียมความพร้อมในเรื่อง

ต่อไปนี้ 
(1)  กําหนดระเบียบวาระการประชุม 
(2)  จัดเตรียมข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อใช้ในการชี้แจง หรือตอบข้อซักถาม

ของที่ประชุมใหญ่ 
(3)  แบ่งความรับผิดชอบในการนําเสนอ  ช้ีแจง  หรือตอบข้อซักถามของที่ประชุมใหญ่

ให้แก่กรรมการดําเนินการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวาระการประชุม 
(4)  ตรวจสอบมติของที่ประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระการประชุมว่าเป็นเรื่องรับทราบ 

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา  และในแต่ละเรื่องต้องมีจํานวนคะแนนเสียงเป็นอย่างไร 
(5)  สรุปและถามมติที่ประชุม  เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบ

วาระการประชุมแล้วตามสมควร 
การทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ประธานกรรมการต้องมี

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม  และคําสั่งของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี  
เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ์  และในระหว่าง
การประชุมประธานกรรมการควรปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1)  ให้กรรมการดําเนินการได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง 
(2)  การแสดงความคิดเห็นของกรรมการดําเนินการควรมีการอ้างถึงกฎหมาย  ข้อบังคับ 

ระเบียบ  มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย 
(3)  ควบคุม ดูแลการจดบันทึกมติที่ประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน  โดยมีการ

อ้างถึงกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  2.  ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

ประธานกรรมการมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ดังนี้ 
(1)  ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(2)  ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(3)  ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ 
(4)  อนุมัติค่าใช้จ่าย ๆ ของกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(5)  ควบคุมงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
(6)  ดูแลการให้บริการแก่สมาชิก 
(7)  ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(8)  ดูแลงานที่สหกรณ์ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล  หรือหน่วยงานภายนอก 
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  3.  ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์   
การลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ของประธานกรรมการต้องเป็นไปตาม  

ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์  โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี   
(1)  การลงลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป เช่น หนังสือของสหกรณ์เพื่อติดต่อกับบุคคล 

ภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  ประธานกรรมการสามารถลงลายมือชื่อในนามสหกรณ์ได้ทันที 
(2)  การลงลายมือชื่อในเอกสารที่มีผลผูกพันสหกรณ์กับบุคคลภายนอก ให้ประธาน

กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และผู้จัดการ รวม 2 คน เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ในนามสหกรณ์  หรืออาจมอบหมายให้กรรมการดําเนินการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการทําการแทนก็ได้  
และการลงลายมือชื่อในนามสหกรณ์ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสําคัญด้วย 
  4.  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์  โดยทั่วไปประธานกรรมการจะได้รับมอบอํานาจใน 2 เรื่อง  คือ 

(1)  มอบอํานาจในการบริหาร  โดยมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบางเรื่อง  เช่น 
-  การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน 
-  การอนุมัติเงินกู้สามัญ  โดยใช้หุ้นค้ําประกัน 
-  การส่งกรรมการดําเนินการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สหกรณเ์ข้ารับการอบรม สัมมนา 

ฯลฯ 
(2)  มอบอํานาจให้กระทําการแทนสหกรณ์  โดยเป็นผู้แทนของสหกรณ์ในการ   

-  ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดําเนินคดีที่ทําความเสียหายแก่สหกรณ์ภายในกําหนดอายุความ  
-  เข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์          

แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอื่นซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิก   
ฯลฯ 

รองประธานกรรมการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
1.  ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน

กรรมการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

  2.  ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
ในการมอบหมายหน้าที่ใดให้รองประธานกรรมการปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นอํานาจหน้าที่

ของประธานกรรมการที่มีอยู่ตามข้อบังคับสหกรณ์  เช่น 
(1)  มอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
(2)  มอบอํานาจในการควบคุม ดูแลการดําเนินงานของสหกรณ์เฉพาะบางเรื่อง 
(3)  มอบหมายให้ลงลายมือชื่อในหนังสือของสหกรณ์เพื่อติดต่อ หรือโต้ตอบกับ

บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(4)  มอบอํานาจให้อนุมัติเรื่องต่าง ๆ แทนประธานกรรมการ 

3.  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์  

 



- 19 - 
 

เลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
1.  จัดทํารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม  
ซึ่งกําหนดวิธีการทึกรายงานการประชุมไว้ 3 รูปแบบ คือ บันทึกโดยละเอียด บันทึกเฉพาะมติที่ประชุมและบันทึก 
แบบผสม ซึ่งเป็นการบันทึกสรุปเฉพาะมติในบางเรื่องและบันทึกโดยละเอียดในกรณีที่มีความสําคัญ และมี
ประเด็นที่อาจนําไปสู่ความรับผิดชอบของผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เลขานุการต้องพิจารณาว่าควรบันทึกรายงาน 
การประชุมอย่างไร  โดยถือหลักว่าให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอ่านรายงานการประชุมแล้วทราบถึงสาระสําคัญ
ของการประชุม 

  2.  ดูแล  รักษาเอกสารและรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
เลขานุการจะต้องดูแล รักษาเอกสารของสหกรณ์  โดยควบคุมการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ธุรการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  หรือให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณของสํานัก
นายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม ในเรื่องเกี่ยวกับ 

(1)  การรับเอกสาร 
(2)  การส่งเอกสาร 
(3)  การเสนอเอกสารให้ผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการ 
(4)  การเก็บรักษาเอกสาร 
นอกจากนี้  เลขานุการจะต้องดูแล รักษารายงานการประชุมของสหกรณ์  ซึ่งถือเป็น

หลักฐานสําคัญที่แสดงถึงการตัดสินใจของสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่  และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  โดยจัดเก็บรายงานการประชุมของสหกรณ์ไว้ในที่มั่นคง ปลอดภัย 
และสะดวกแก่การนําไปใช้อ้างอิง   
  3.  แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ หรือคณะกรรมการอื่น  

การแจ้งนัดประชุมใหญ่  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)  แจ้งนัดประชุมใหญ่ไปยังสมาชิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน

อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร 
(2)  กรณีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ต้องส่งงบการเงินไปให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือแจ้ง

ระเบียบวาระการประชุม 
(3)  กรณีมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ต้องส่งข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้า  พร้อมกับหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุม 
(4)  แจ้งนัดประชุมใหญ่ไปยังบุคคลภายนอก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ข้อบังคับ

สหกรณ์กําหนด 
การแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
(1)  แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร  
(2)  แจ้งนัดประชุมไปยังบุคคลภายนอก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 
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  เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
1.  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย  การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไป

โดยถูกต้องเรียบร้อย 
เหรัญญิกต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์  ทั้งในด้านการควบคุม  

ดูแลและตรวจสอบ  กรณีมีความเสียหายด้านการเงิน หรือทรัพย์สินของสหกรณ์เกิดขึ้น เหรัญญิกเป็นบุคคลแรก 
ที่ต้องรับผิดชอบ  จึงควรควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
การรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินที่กําหนดไว้ 
  2.  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ์ 

การกําหนดอํานาจหน้าที่ของกรรมการดําเนินการแต่ละตําแหน่งในข้อสุดท้ายเหมือนกัน  คือ  
ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคําสั่ง
ของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานของสหกรณ์ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการประสงค์
ให้กรรมการดําเนินการทํางานอื่นนอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ และในการมอบหมายให้ใช้
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการโดยพิจารณาตามเหตุผลและความจําเป็น  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553  มาตรา 51  

อนึ่ ง  ข้อบังคับสหกรณ์กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สามารถแต่งต้ัง
คณะกรรมการอื่นได้  ประกอบด้วย  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์  และคณะอนุกรรมการ  ซึ่งมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการอํานวยการ   เป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ควบคุมเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน     
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  

(2)  ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3)  ควบคุมดูแล  เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ 
ในสภาพอันดี ปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของ
สหกรณ์ 

(5)  ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6)  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์  เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(8)  ทํานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์  ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย 
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2.  คณะกรรมการเงนิกู้   มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมติการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น  
(2)  ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

(3)  ดูแล และติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา 
(4)  สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง กรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งชําระหนี้เงินกู้ 

หรือผิดนัดการส่งชําระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้  
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์                            

3.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก 
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์  

(2)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3)  ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4)  ให้การศึกษาอบรม  และเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน

อย่างรอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อ่ืน ทั้งในและ

นอกประเทศ  เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 

4.  คณะอนุกรรมการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ อีกได้
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ได้ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินงาน โดยให้คณะอนุกรรมการมี
อํานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  เช่น  คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการระดมเงินออม  เป็นต้น  

ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ์
ข้อบังคับสหกรณ์กําหนดเกี่ยวกับความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ในกรณีที่

กระทําการ  หรืองดเว้นกระทําการ  หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิกอันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  
หรือกิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี  หรือรายงานการตรวจสอบเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  หากแต่พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้  จึงต้องปรับใช้กับ
กฎหมายทั่วไป  ได้แก่  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ  
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  1.  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  กรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้อํานาจเกินขอบเขต หรือละเว้นการ
กระทําที่พึงกระทําจะต้องรับผิดในฐานะผู้กระทําการแทนสหกรณ์  ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  มาตรา 812  ซึ่งกําหนดไว้ว่า  ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างใด ๆ เพราะความประมาท
เลินเล่อของตัวแทนก็ดี  เพราะไม่ทําการเป็นตัวแทนก็ดี  หรือเพราะทําการโดยปราศจากอํานาจ  หรือนอกเหนือ
อํานาจก็ดี  ท่านว่าตัวแทนจะต้องรับผิด   

นอกจากจะต้องรับผิดในฐานะผู้กระทําการแทนสหกรณ์แล้ว กรณีที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์กระทําการละเมิดต่อสหกรณ์จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นจะต้องรับผิดฐานละเมิดด้วย  
ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  ซึ่งกําหนดไว้ว่า ผู้ใดจงใจ หรือประมาท
เลินเล่อทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

2.  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจกระทําผิดทางอาญาได้โดยส่วนใหญ่เป็นความผิด

เกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ หรือการทําและใช้เอกสารปลอม ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  ดังนี้ 
มาตรา 352  ความผิดฐานยักยอก  กําหนดไว้ว่า  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อ่ืน 

หรือซึ่งผู้อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต  ผู้นั้นกระทํา
ความผิดฐานยักยอกต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 6,000.- บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ            
และถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทําความผิด  เพราะผู้อ่ืนส่งมอบให้โดยสําคัญผิดไป
ด้วยประการใด  หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทําความผิดเก็บได้  ผู้กระทําต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง 

มาตรา 264  ความผิดเก่ียวกับเอกสาร  กําหนดไว้ว่า  ผู้ใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับ 
หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับ 
ตราปลอม  หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือประชาชน   
ถ้าได้กระทําเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง  ผู้นั้นกระทําความผิดฐานปลอมเอกสารต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 6,000.- บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และผู้ใดกรอกข้อความลงใน
แผ่นกระดาษ  หรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอม  หรือโดยฝ่าฝืนคําสั่งของผู้อ่ืนนั้น  
ถ้าได้กระทําเพื่อนําเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือประชาชนให้ถือว่า          
ผู้นั้นปลอมเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

  3.  กฎหมายอื่น ๆ 
นอกจากความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว  

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์อาจต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ  เช่น ประมวล
กฎหมายที่ดิน  พระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  ประมวลรัษฎากร  พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปราบการฟอกเงิน  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น จึงควรให้ความสนใจและศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ด้วย    
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทยได้กําหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ไว้  เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานที่สําคัญของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ดังนี้ 

1.  มุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ  
ซื่อสัตย์ และสุจริต  โดยยึดมั่นอุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

2.  พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม  และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์
สมาชิกอย่างเป็นธรรม 

3.  พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม  
วัฒนธรรมอันดีงาม 

4.  มุ่งพัฒนาความรู้  ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์ 

5.  กํากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการ 
บังคับบัญชา  แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

6.  พึงดูแล ใช้ และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
7.  ไม่อาศัย หรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตําแหน่ง หน้าที่ในสหกรณ์  เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์   

ส่วนตน ญาติ พวกพ้อง 
8.  หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ เปิดเผยผลประโยชน์

ส่วนตนที่มีในองค์กร  หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์ 
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตําแหน่ง ผลประโยชน์

ของตน 
10.  ไม่นําเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน และพวกพ้อง 

และไม่กระทําการใดอันเป็นปฏิปักษ์  และเป็นคู่แข่งขันต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


