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 ข้อควรพจิารณาในการเลือกคณะกรรมการ 
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1 เป็นผู้มีคุณวุฒ ิและวัยวุฒเิหมาะสม 

2 มีประสบการณ์ในการท างาน 

3 มีความรู้ความสามารถ 

4 เสียสละเวลาและท างานให้สหกรณ์ 

5 มีความประพฤต ิและประวัตใินการท างานดี 



ลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการด าเนินการ 

 

      (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก  

 เว้นแต่เป็นโทษความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

      (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ  

 หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

      (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัย 

 เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าส่ังนายทะเบียน 

 สหกรณ์ 
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ลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการด าเนินการ (ต่อ) 

 

      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมตใิห้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
 กรรมการ เพราะเหตทุุจริตต่อหน้าที่ 
      (5) สมาชิกที่ผิดนัดการช าระเงนิงวดช าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงนิหรือ 
 ดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัด 
 ถึงปีที่เลือกตัง้กรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้มิได้ 
 เกิดขึน้จากการกระท าของตนเอง 
      (6) เจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้หรือพ้นจากเจ้าหน้าที่โดยมีความผิด 
 ให้ออกจากสหกรณ์นี ้
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 คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 

  1. ประธานกรรมการ       

  2. รองประธานกรรมการ 

  3. เลขานุการ             

  4. เหรัญญิก 

  5. กรรมการ 
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หน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง 
 
 

 ประธาน  
1. เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุม  คณะกรรมการด าเนินการ

และควบคุมการประชุมให้เป็นด้วยความเรียบร้อย 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

3. ลงลายมือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ 

4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ 
ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิหรือค าส่ังของสหกรณ์ 
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  รองประธาน       
 

 1. ปฏิบัตกิารในอ านาจหน้าที่ ของประธานกรรมการ 

     แทนประธานกรรมการ เม่ือประธานไม่อยู่หรือไม่ 

    อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้  หรือต าแหน่งประธานว่างลง 

 2. ปฏิบัตกิารตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 

 3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ 

     มอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิหรือ 

     ค าส่ังของสหกรณ์ 
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เลขานุการ          
 1. จัดท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการ 

     ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ 

 2. ดแูลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ 

     สหกรณ์ให้เรียบร้อย 

 3. แจ้งนัดประชุมสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ 

     แล้วแต่กรณี 

 4. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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  เหรัญญิก 
 1. ควบคุม ดแูล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษา

เงนิ และทรัพย์สิน ให้ถูกต้องเรียบร้อย 

 2. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ 
มอบหมายให้ภายใต้  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ หรือค าส่ัง
ของสหกรณ์ 
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            การพ้นจากต าแหน่ง  

 1. ออกตามวาระ 

 2. ลาออกโดยท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 3. ขาดจากสมาชิกภาพ 

 4. เข้ารับต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์นี ้

 5. ที่ประชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทัง้คณะหรือรายตวั 

 6. นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกทัง้คณะหรือรายตวั 

    7. ขาดการประชุมตดิต่อกัน 3 ครัง้โดยไม่มีเหตุอันควร 

    8. ผิดนัดการส่งเงนิงวดช าระหนีไ้ม่ว่าเงนิต้นหรือดอกเบีย้ 
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อ านาจ หน้าที่ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 
 
 



มาตรา 51 ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้
ด าเนินกจิการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกจิการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนีค้ณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน
หรือผู้จัดการท าการแทนได้ 
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มาตรา 54 ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียก
ประชุมใหญ่สามัญปีละ 1 ครัง้ภายใน 150 วันนับแต่วันสิน้
ปีทางบัญชีของสหกรณ์นัน้ 
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มาตรา 55 เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จะเรียกประชุมใหญ่วสิามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิามัญ
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนเรือน
หุ้นที่ช าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วสิามัญโดยมิชักช้าแต่
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
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 สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของสมาชิกทัง้หมดหรือไม่
น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิก
ตามมาตรา 56 ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของผู้แทนสมาชิก
ทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ 
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 ในกรณีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับค าร้องขอ ถ้า
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาที่เหน็สมควรได้ 
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บทบาทคณะกรรมการด าเนินการ 
 
   

 - เป็นผู้แทนสหกรณ์  

- ประสานงาน ตดิต่อธุรกิจกับหน่วยงานอื่นในนาม ของ
สหกรณ์ 

- อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือสมาชิก 

- แนะน าในเร่ืองต่างๆ แก่สมาชิก เชิญชวนสมาชิก   ให้
มาร่วมกจิกรรมกับสหกรณ์ 
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 หน้าที่ 
 -บริหาร ด าเนินงาน ตลอดจนบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

- ก ากับดูแลการเงนิ การลงทุนของสหกรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

- ก าหนดนโยบาย วางแผนการปฏบิัตงิานให้สอดคล้องกับ 

    การบริหารงานงบประมาณทางการเงนิ 

- ตรวจตราดูแลผลการปฏบิัตงิานของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด ทัง้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลและระบบงาน 
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อ านาจหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการ 
 
 



 หน้าที่ 
-   ตดิตามสภาวะทางการเงนิ และผลกระทบต่อสหกรณ์ 

-   พจิารณารับสมาชิกเข้าและออก และวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้สมัครที่มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก 

-   ปฏิบัตติามข้อบันทกึของนายทะเบียน และผู้สอบบัญชี 

- ตดิตามผลการปฏิบัตงิานของกรรมการชุดต่าง ๆ 

-   การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

-   จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- จัดท างบการเงนิ รายงานประจ าปี 
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 - การรับฝากเงนิ กู้ยืมเงนิ การให้เงนิกู้ หรือลงทุน 

 - รายงานหรือความเหน็ของคณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบ 

    กิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ สมาชิก 

 - แต่งตัง้หรือถอดถอนคณะกรรมการ 

 - อนุมัตเิงนิกู้ให้สมาชิก 
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ความรับผิดชอบทางกฎหมาย                            
ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 
 
 
  

  1.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  
      ทัง้คณะตามกฎหมาย 
  2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็น 
     รายบุคคลตามกฎหมาย 
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1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ      
ทัง้คณะตามกฎหมาย 

 
 
  

     1.ต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย
แก่บุคคล ภายนอกอันเกิดแก่การที่คณะกรรมการด าเนินการ
ได้กระท านอกขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

      2.ต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการที่
คณะกรรมการเพกิเฉย ละเลย ไม่กระท าการตามหน้าที่ หรือ
กระท าโดยประมาท เลินเล่อ หรือขาดความระมัดระวัง ขาด
ความเอาใจใส่ตามสมควร 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
เป็นรายบุคคลตามกฎหมาย 

 
 
 
 
  

   1. การลงมตเิร่ืองใดๆ กรรมการที่ไม่เหน็ชอบกับการลงมติ
และได้บันทกึไว้ในรายงานการประชุมครัง้นัน้เป็นหลักฐานแล้ว
ไม่ต้องรับผิดร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการที่ลงมตเิหน็ชอบ 
 
   2. ถ้าการประชุมไม่ถูกต้องตามข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นองค์
ประชุมหรือการลงมต ิกรรมการด าเนินการที่กระท าไปและเกิด
ความเสียหาย กรรมการผู้นัน้ต้องรับผิดเป็นการส่วนตวั 
 
 



24 

 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUpZW_hKnNAhUIpY8KHX9nAcgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmultiplus.co.th%2F%3Fpage_id%3D213&psig=AFQjCNFiDyJIEZ4HeYbu6If0q8LL3UFECQ&ust=1466045064202450


     ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกจิการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้  
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
 

     จ านวน คุณสมบตั ิลักษณะต้องห้าม วธีิการรับสมัคร และ
การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ ตลอดจนอ านาจ
หน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
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 พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 53 
 
 

ค 



องสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอก ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุม 
ใหญ่ ของสหกรณ์ (2) ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรอง  
หลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ 

26 

 
 
 

    
 
 
 
 
      คุณสมบัตผู้ิตรวจสอบกจิการตามระเบียบ นทส. 
 
   1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์นัน้ หรือบุคคลภายนอก  
ที่ได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ กจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์  

ค 
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       คุณสมบตัต้ิองห้ามผู้ตรวจสอบกจิการตามระเบยีบ นทส 
 
 

ค 

  1. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

  3. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  4. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

  5. เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน 
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 คุณสมบตัต้ิองห้ามผู้ตรวจสอบกจิการตามระเบยีบ นทส.(ต่อ) 
 
 

ค 

  6. เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการหรือมี ค าวนิิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือขาด
จากการเป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน 

  7. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมตใิห้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือ
ผู้ตรวจสอบกจิการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นัน้ หรือ
สหกรณ์อ่ืน 

  8. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคย
ถูกให้ออกจากต าแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นัน้ หรือ
สหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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 คุณสมบตัต้ิองห้ามผู้ตรวจสอบกจิการตามระเบยีบ นทส.(ต่อ) 
 
 

ค 

  9. เป็นคู่สมรส บุตร บดิา มารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นัน้ 

  10. เป็นกรรมการของสหกรณ์นัน้ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 

  11. เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัด
นิตบุิคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนัน้ เว้นแต่ได้พ้น
จากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือลาออกจากนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นัน้มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
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 คุณสมบตัต้ิองห้ามผู้ตรวจสอบกจิการตามระเบยีบ นทส.(ต่อ) 
 
 

ค 

  12. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรือเพกิถอนใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  13. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพัก หรือขีดช่ือออกจากทะเบียน
รายช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ 

    



 1. มีความรู้ด้านบัญชีและการเงนิ (สามารถดูงบการเงนิเป็น) 

 2. มีความรู้ด้านนิตกิรรมสัญญาต่าง ๆ  

 3. กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 4. ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

 5. มีความรู้ในเร่ืองงานสารบรรณ 

 6. มีความเข้าใจในเร่ืองการบริหารงานสหกรณ์  
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สิ่งที่ ผู้ตรวจสอบกจิการควรรู้ 



 

ตามมาตรา 53  ก าหนดหน้าที่หลักมี 2 ประการ 

 1. ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

 2. ท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และที่ประชุมให 
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หน้าที่ผู้ตรวจสอบกจิการ 
 
 

ค 



  1. ตรวจสอบเอกสาร บัญชี  การเงนิ ทะเบียน ทรัพย์สินและหนีส้ินของ 

      สหกรณ์     

   2. ตรวจสอบหลักฐานการให้เงนิกู้และหลักประกันเงนิกู้ 

   3. ตรวจสอบการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ สัญญาจ้าง และหลักประกัน 

   4. ตรวจสอบการปฏบิัตงิานให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณรายจ่าย 

      ของสหกรณ์ 

   5. ตดิตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตาม 

      วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

   6. ตรวจสอบการปฏบิัตติามข้อบังคับ   ระเบียบ มต ิและค าส่ังของสหกรณ์ 
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อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับ 



 - กรณีผู้ตรวจสอบกิจการกระท าหรือละเว้นการกระท าตามหน้าที่ 
หรือประพฤตผิิดจริยธรรมในการปฏบิัตงิานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  

 - หากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบโดยเร็ว 

 - ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายหากไม่แจ้ง 

 - การพจิารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมต ิ 
ที่ประชุมใหญ่ 
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ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกจิการ 
 
 

ค 


