หมวด 8
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้อ 72. คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึงคน
และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึง ทีป ระชุมใหญ่เลือกตัง* จากสมาชิก
ให้กรรมการดํา เนิ น การเลือ กตัง* ในระหว่ า งกัน เองขึ*น ดํา รงตํา แหน่ ง รองประธานกรรมการคนหนึ ง หรื อ หลายคน
เลขานุ การคนหนึง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึง นอกนัน* เป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบ โดยทัว กัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บคุ คลซึงมีลกั ษณะดังต่อไปนี& เป็ นหรือทําหน้าทีกรรมการดําเนิ นการ
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่ วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อ
หน้าที
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการหรือมีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีส ุดให้พน้ จากตําแหน่ งกรรมการตามคําสัง นาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้าที
(5) สมาชิกซึง ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี* ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี*ย ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่
ปี ทผี ดิ นัดถึงปี ทเี ลือกตัง* กรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน* มิได้เกิดขึ*นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผูซ้ งึ เป็ นเจ้าหน้าทีใ นสหกรณ์น* ี
ข้อ 73. อํานาจหน้าทีของกรรมการดําเนิ นการแต่ละตําแหน่ ง
ก. ประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีด งั นี*
(1) เป็ นประธานในทีประชุมใหญ่และทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทัว ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(3) ลงลายมือชือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีกาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี*
(4) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีค ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสัง ของสหกรณ์
ข. รองประธานกรรมการ มีอาํ นาจหน้าทีดงั นี*
(1) ปฏิบตั ิการในอํานาจหน้าทีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมือประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ ด้ หรือเมือ ตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามทีประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสัง ของสหกรณ์
ค. เลขานุ การ มีอาํ นาจหน้าทีด งั นี*

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครัง*
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสัง ของสหกรณ์
ง. เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีด งั นี*
(1) ควบคุม ดู แล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
(2) ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสัง ของสหกรณ์
ข้อ 74. กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสองปี นบั แต่วนั เลือกตัง*
ในวาระเริมแรกเมือครบหนึ งปี นบั แต่ วนั เลือกตัง* ให้กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึงในสองของ
กรรมการดําเนินการทัง* หมดโดยวิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปดั ขึ*น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ในปี ต่อไปให้
กรรมการดําเนินการทีอ ยู่ในตําแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานทีส ุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมือ ครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มกี ารเลือกตัง* คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิม
รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง* คณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดําเนินการซึง พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง* ซํา* อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีทกี รรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง* คณะ ให้กรรมการดําเนินการทีไ ด้รบั เลือกตัง* ใหม่อยู่ในตําแหน่งได้
เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ข้อ 75. คณะผูจ้ ดั ตัง& สหกรณ์ เมือได้รบั จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ดั ตัง* สหกรณ์มี อํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์จนกว่าทีประชุมใหญ่สามัญ ครัง* แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันทีจ ดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตัง* คณะกรรมการดําเนินการขึ*น
ให้คณะผูจ้ ดั ตัง* สหกรณ์มอบหมายกิจการทัง* ปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการในวันทีไ ด้รบั เลือกตัง*
ข้อ 76. การพ้นจากตําแหน่ ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี*
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต่อทีประชุมใหญ่
ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าทีป ระจําในสหกรณ์น* ี
(5) ตกเป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่งเงินงวดชําระหนี*ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี*ย
(6) ทีป ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง* คณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั  ให้ออกทัง* คณะ หรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครัง* โดยไม่มเี หตุอนั ควร

(9) ย้ายออกนอกสังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 24 หรือกองกํากับการ 4 กองบังคับการ
ฝึ กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ให้กรรมการดําเนินการผูม้ สี ่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ทีร บั ทราบคําสัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นทีส ุด
กรณี ทีทีประชุมใหญ่ ลงมติถอดถอนให้ก รรมการดํา เนิ น การพ้น จากตํา แหน่ ง ทัง* คณะ ให้ทีประชุมใหญ่ เลือ กตัง*
คณะกรรมการดําเนินการใหม่ทงั* คณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก
ข้อ 77. ตําแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่ งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76(7) ให้กรรมการดําเนินการทีย งั ดํารงตําแหน่งอยู่ดาํ เนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึงจะได้
มีการเลือกตัง* กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่ งทีว่าง แต่ถา้ ในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์
ประชุมกรรมการดําเนินการทีด าํ รงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ขึ*นโดยเร็ว
ในกรณี ทตี าํ แหน่ งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน* เป็ นตําแหน่ งประธาน
กรรมการ หากไม่มรี องประธานกรรมการทําหน้าทีแทนและยังมิได้มกี ารประชุมใหญ่เพือเลือกตัง* ใหม่ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาเลือกตัง* กรรมการดําเนินการอืนขึ*นทําหน้าทีแ ทนชัว คราวจนกว่าจะมีการเลือกตัง* ใหม่
กรรมการดําเนินการซึงทีประชุมใหญ่เลือกตัง* ขึ*นแทนในตําแหน่ งทีว่าง ให้อยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีผูซ้ งึ
ตนแทนนัน* ชอบจะอยู่ได้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวทีมกี ิจธุ ระแต่ตอ้ งมีการประชุม
กันเดือนละหนึงครัง* เป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ ในกรณี ที
เป็ นการประชุมเกียวกับการเปลีย นแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรืองทีสาํ คัญอืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าทีของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
ดําเนินการทัง* หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79. อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการดําเนิ นการ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจหน้าทีดาํ เนินกิจการทัง* ปวง
ของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์ กับทัง* ในทางอันจะทําให้เกิดความ
จําเริญแก่สหกรณ์ ซึง รวมทัง* ในข้อต่อไปนี*
(1) พิจารณาในเรืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดู แลให้สมาชิกปฏิบตั ิการต่ าง ๆ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสัง ของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรืองการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู ้ และการฝากหรือลงทุนของ สหกรณ์
(3) กํา หนดและดํา เนิ น การเกียวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุ ลและรายงานประจํา ปี แสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป ระชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ต่อทีป ระชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ทปี ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(6) พิจารณาดําเนิ นการแต่ งตัง* หรือจ้างและกําหนดค่ าตอบแทนของผู จ้ ดั การ ตลอดจนควบคุ ม ดู แลการ
ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง

(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง* และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้ รวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึง บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดาํ เนินงาน
ของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุ มสหกรณ์ และองค์กรอืน
(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตัง* และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุ กรรมการ หรือคณะทํางานเพือ
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ งึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเทีย งธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว ไป เพือให้
กิจการของสหกรณ์ดาํ เนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอืน ผู ต้ รวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ สมาชิกและผู แ้ ทน
สมาชิกเกียวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญ บุค คลภายนอกทีเ ห็น สมควรเป็ น ทีป รึก ษาของสหกรณ์ ตลอดจนกํา หนดค่ า ตอบแทนให้ต ามที
เห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรือดําเนินคดีเกียวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้
อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาชี*ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการต่าง ๆ เกียวกับทรัพย์สนิ ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตัง* กรรมการดําเนินการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพือเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุม
ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์กรอืน ซึง สหกรณ์น* ีเป็ นสมาชิก ทัง* นี* ให้เป็ นไปตามทีขอ้ บังคับ
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ และองค์การนัน* กําหนดไว้
(19) คํา* ประกันเงินกูท้ สี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา* ประกันในฐานะส่วนตัว
(20) พิจ ารณามอบหมายอํา นาจหน้า ทีใ นการดํา เนิ นงานให้แก่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เลขานุ การ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การและบุคคลทีเ กียวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 80. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนิ นการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์กระทําการ หรืองดเว้น
การกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนจนทําให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก
อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกียวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือ
รายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์

คณะกรรมการอืน
ข้อ 81. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง* คณะกรรมการอํานวยการจํานวน 7 คน
โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุ การของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นกรรมการอํานวยการ
และให้คณะกรรมการดําเนินการตัง* กรรมการดําเนินการอืนเป็ นกรรมการร่วมอีกตามสมควร

ให้ประธานกรรมการและเลขานุ การดําเนินการ เป็ นประธานและเลขานุ การคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่ งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ นการซึงตัง* คณะกรรมการ
อํานวยการนัน*
ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวทีม กี จิ ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง* เป็ นอย่างน้อย และให้
ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุ การนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการ
อํานวยการทัง* หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง* ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้อ 82. อํา นาจหน้ า ที ข องคณะกรรมการอํา นวยการ ให้ค ณะกรรมการอํา นวยการเป็ น ผู ด้ ํา เนิ น กิ จ การแทน
คณะกรรมการดําเนินการตามทีได้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์ ซึงรวมทัง* ใน
ข้อต่อไปนี*
(1) ควบคุมในเรืองการรับเงิน การจ่ ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดู แล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและ
ปลอดภัย และพร้อมทีจ ะให้ผูเ้ กียวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทัง* บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ เสนอต่อทีป ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอให้
ทีป ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุ มตั ิ
(7) พิจ ารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี ข องสหกรณ์ เสนอต่ อ คณะกรรมการดํา เนิ น การ
พิจารณาและเสนอทีป ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
(8) ทํานิตกิ รรมต่าง ๆ เกียวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามทีค ณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ข้อ 83. คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง* คณะกรรมการเงินกูจ้ ากคณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์จาํ นวน 5 คน โดยให้มตี าํ แหน่งประธานกรรมการคนหนึง และเลขานุ การคนหนึง นอกนัน* เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึง ตัง* คณะกรรมการเงินกูน้ นั*
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวทีมกี ิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง* เป็ นอย่างน้อย และให้
ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุ การนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการเงินกูท้ งั* หมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง* ปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้นาํ เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 84. อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอาํ นาจหน้าทีในการพิจารณาวินิจฉัยและ
อนุ มตั กิ ารให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์รวมทัง* ข้อต่อไปนี*

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุง่ หมายทีใ ห้เงินกูน้ นั*
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ หี ลักประกันตามทีกาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมือ เห็นว่าหลัก
ประกันสําหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องก็ตอ้ งกําหนดให้ผูก้ ูจ้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาทีก าํ หนด
(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี*ของสมาชิกผูก้ ูใ้ ห้เป็ นไปตามทีก าํ หนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื*องต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณี สมาชิกผูก้ ูข้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี*เงินกู ้ หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชําระหนี* เพือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวน
ลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
ข้อ 85. คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพัน ธ์ คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจตัง* คณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์ จากคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ จํานวน 5 คน โดยให้มตี าํ แหน่ งเป็ นประธานกรรมการคนหนึง และ
เลขานุ การคนหนึง นอกนัน* เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัม พันธ์ให้อยู่ในตําแหน่ ง ได้เท่าทีกาํ หนดเวลาของคณะกรรมการดําเนิ นการซึงตัง*
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั*
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีมกี ิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึงครัง*
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุ การนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุม คณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ ต้อ งมีกรรมการมาประชุมไม่น อ้ ยกว่ ากึง จํา นวนของกรรม
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั* หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 86. อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มี
อํานาจและหน้าทีด าํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง ของสหกรณ์ในส่วนทีเกียวข้อง ซึงรวมทัง* ในข้อ
ต่อไปนี*
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผูท้ สี นใจให้ทราบถึง
เจตนารมณ์ หลักวิชาการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรูเ้ กียวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทัง* ผลงานของสหกรณ์ให้
สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้ก ารศึ ก ษาอบรมและเผยแพร่ แ ก่ ส มาชิ กถึง วิธีก ารออมทรัพ ย์ และการใช้จ่ า ยเงิน อย่ า งรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลือ นไหวด้านการดําเนินงานของสหกรณ์อืนทัง* ในและนอกประเทศ เพือนํา
ตัวอย่างทีด มี าเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
ข้อ 87. คณะอนุ กรรมการ ในกรณีจาํ เป็ นแก่การดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการอาจมีคาํ สัง แต่งตัง* อนุ กรรมการ
ต่าง ๆ เพือ มอบหมายให้ปฏิบตั ภิ ารกิจของสหกรณ์ โดยมีอาํ นาจหน้าทีต ามทีค ณะกรรมการดําเนินการกําหนด

ประธานในทีประชุม
ข้อ 88. ประธานในทีประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็ น
ประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม และถ้ารอง
ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมด้วย ก็ให้ทปี ระชุมเลือกตัง* กรรมการดําเนินการคนหนึงขึ*นเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนัน*
ในการประชุมคณะกรรมการอืน ๆ เช่น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนัน* ๆ เป็ นประธานในทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม ก็ให้ที
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีป ระชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน*
ในการประชุมกลุม่ ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่ม (ถ้ามี) เป็ นประธานในทีประชุมตามลําดับ แต่ถา้ ประธาน
กลุ่มหรือเลขานุ การกลุ่มไม่อยู่ในทีประชุมก็ให้ทีประชุมเลือกสมาชิกซึงเข้าประชุมคนหนึงขึ*นเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนัน*
ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญทีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณี ทที ปี ระชุมใหญ่ได้มมี ติถอดถอนกรรมการดําเนินการ
ถ้ามีการร้องขอให้เปลีย นตัวประธานในทีประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุมเฉพาะคราวนัน*
หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในทีป ระชุมในกรณีน* ีตอ้ งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึง มาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในการประชุม
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึงให้มเี สียงหนึงในการลงคะแนนออกเสียงในทีประชุมใหญ่
และทีป ระชุมกลุม่ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึงเสียง จะมอบให้ผูอ้ นื มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึง ทีประชุมวินิจฉัยนัน* ผูใ้ ดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ นั* จะออกเสียงในเรืองนัน* ไม่ได้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาํ หนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี* การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในทีป ระชุมใหญ่
หรือทีป ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือทีประชุมคณะกรรมการอืน ๆ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ*นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี*ขาด
เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี*ให้ถอื เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึง มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอืน ๆ นัน* ต้องจัดให้ผูเ้ ข้าประชุมลงลายมือชือ พร้อมทัง* บันทึกเรืองทีพจิ ารณาวินิจฉัยทัง* สิ*นไว้ในรายงาน
การประชุม และให้ประธานในทีป ระชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอืน ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึงทีเข้าประชุมนัน* ๆ
ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ

