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การจัดการความรู(้ Knowledge Management : KM)
เรื่อง การส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ความสาคัญของการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ การที่สมาชิกรวมตัว
กันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน การผลิต และการจาหน่าย ให้มีความเป็นอยู่
ที่ดี ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนจึงเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่เนื่องจาก
สมาชิกทุกคน ไม่สามารถบริหารงานสหกรณ์ร่วมกันได้จึงจาเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง หรือสรรหาสมาชิกซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เพื่อทา
หน้าที่ในการบริหารงานสหกรณ์ โดยพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาแก่มวลสมาชิก
สภาพปัญหา
1. การดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์บางแห่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับสหกรณ์ คาสั่งและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้และเข้าไปแนะนาเกี่ยวกับการดารงตาแห่งคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการดารงตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อเป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
การดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
การดาเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ใน
วาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่งเป็นจานวน
หนึ่งในสองของกรรมการ ดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแห น่ง
ตามวาระ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งให้ กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ ผู้ที่ตนแทน
นอกจากนี้ ข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ คือ ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน
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หรือหลายคน เลขานุการ 1 คน และ/หรือเหรัญญิก 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ณ สานักงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์จะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการอย่างไรนั้น
ต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม รวมทั้งคานึงถึงสิทธิของสมาชิกในการเลือกตั้งเป็นสาคัญ
และต้องไม่ขัดกับ กฎหมาย และข้อบังคับสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีสมาชิกจานวนมาก อาจ
ใช้วิธีการให้สมาชิก ในแต่ละเขตหรือพื้นที่ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือสรรหาบุคคลที่จะเป็นกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ในเบื้ องต้น ก่อนกาหนดวัน ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ แล้ ว นาเสนอรายชื่อบุคคลเหล่ านั้นต่อที่
ประชุมใหญ่สหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่อไป เป็นต้น ด้วยวิธีการนี้สหกรณ์สามารถ
กระทาได้ต่อเมื่อ มีการกาหนดระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดาเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์แล้ว คุณสมบัติของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ นอกจากจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์แล้วควร
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความศรัทธาในแนวคิดคุณค่า อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น
3. อุทิศตนเพื่องานสหกรณ์ด้วยความสุจริตเสียสละ และมีความรับผิดชอบ
4. มีภาวะผู้นา มีความพร้อมและเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการดาเนินการสหกรณ์
5. รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในเหตุผลของผู้อื่น
6. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และด้านอื่น ๆ
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ
(๑) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(๓) เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการหรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง
กรรมการตามมาตรา ๒๒(๔)
(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
(๕) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๖) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา ๘๙/๓ วรรคสอง
(๗) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้อบั งคับ ได้กาหนดเกี่ยวกับลั กษณะต้องห้ ามของบุคคลที่จะเป็นหรือทาหน้าที่กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
1.สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปีทางบัญชีนับแต่
ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทาของตนเอง
2. ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
การด ารงต าแหน่ ง คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ต้ อ งเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 วรรคสอง และวรรคสาม นอกจากนี้ ข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนด
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมจาพระราชบัญญัติ สหกรณ์กล่าวคือ ภายหลังให้กรรมการดาเนินการออกจาก
ตาแหน่งโดยวิธีจับสลาก ในปีต่อไปให้กรรมการ ดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด
ออกจากต าแหน่ ง สลั บ กั น ไปทุ ก ๆ ปี แ ละเมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการดาเนินการชุดเดิม รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดใหม่แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันครบวาระ ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจาก
ต าแหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้ ก รรมการด าเนิ น การที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ กรรมการ
ดาเนิ น การชุด แรก และดาเนิ น การให้ เป็ นไปตามมาตรา 50 วรรคสอง การพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1. การพ้นจากตาแหน่งตามวาระพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 วรรคสอง และวรรคท้าย กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระเมื่อ (1) อยู่ในตาแหน่งครบ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง หรือ (2) อยู่ในตาแหน่งครบ 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
แล้วถูกจับสลากออกจากตาแหน่ง หรือ (3) อยู่ในตาแหน่งครบวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ ตนแทนในตาแหน่ง
ที่ว่าง
2. การลาออก คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทุกคน ทุกตาแหน่ง มีสิทธิที่จะลาออกได้
โดยแสดงเจตนาขอลาออกเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือยื่นต่อที่ป ระชุมใหญ่ของสหกรณ์
ซึ่งมีผลให้ พ้นจากตาแหน่งโดยทันที เว้นแต่จะกาหนดวันที่ลาออกไว้ หากไม่เกินกว่าวาระการดารงตาแหน่ง
ของ กรรมการดาเนินการ ของผู้ที่ขอลาออกก็ให้เป็นไปตามนั้น
3. การขาดจากสมาชิกภาพ พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
50 วรรคแรก กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จากสมาชิก ดังนั้น กรรมการ
ดาเนินการคนใด ที่ขาดจากสมาชิกภาพย่อมต้องพ้นจากตาแหน่งโดยทันที ด้วยถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์แล้ว
4. การเข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์กาหนดไว้ว่า กรรมการ
ดาเนินการคนใดเข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์ คือ เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่ง
เนื่องจากการเป็นทั้งกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในเวลาเดียวกันอาจก่อให้เกิด ปัญหาใน
การบริหารงาน และการใช้อานาจในการ พิจารณาเรื่องที่เป็นส่วนได้เสียระหว่างกรรมการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้
5. การตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย ข้อบังคับสหกรณ์กาหนดไว้
ว่า กรรมการดาเนินการคนใดตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยต้องพ้นจากตาแหน่ง
การกระทาที่ถือเป็นผู้ผิดนัดการส่งชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย คือ (1) ชาระต้นเงินและดอกเบี้ยไม่ตรง
ตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หรือ (2) ชาระเงินต้นตรงตามเวลา แต่ชาระดอกเบี้ยไม่ตรงตามเวลา
หรือ (3) ชาระดอกเบี้ยตรงตามเวลา แต่ชาระเงินต้นไม่ตรงตามเวลา
6. ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็นรายบุคคล
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจในการถอดถอนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือ เป็นรายบุคคล ในกรณี
(1) กระทาโดยทุจริตต่อหน้าที่ (2) จงใจกระทาการใดโดยผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ กระทา
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หรือละเว้น กระทา โดยประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (3) กระทา
การใดอันเป็นการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแข่งขันกับกิจการของสหกรณ์ (4) กระทาการใดอันเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ หรือกิจการของสหกรณ์ ทั้งนี้ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่เป็นเกณฑ์ใน
การตัดสิน ซึ่งมีผลให้ กรรมการดาเนินการที่ถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ต้องพ้น
จากตาแหน่งโดยทันที และไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการดาเนินการได้อีก เนื่องจากขาดคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 52 (4) สาหรับกรรมการดาเนินการที่ถูกที่
ประชุมใหญ่ มีมติถอดถอนเพราะเหตุอื่นต้องพ้นจากตาแหน่งเช่นเดี ยวกัน แต่อาจสมัครเป็นกรรมการ
ดาเนินการได้อีก
7. นายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่งให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ หรือเป็น
รายบุคคล พ้นจากตาแหน่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (4)
กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทั้งคณะ
หรือ เป็นรายบุคคลพ้นจากตาแหน่ง ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ได้กระทาการ หรืองดเว้น
กระทาการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีหรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
การตรวจสอบ ซึ่งมีผลให้ต้องพ้นจากตาแหน่งโดยทันที และไม่สามารถสมัครเป็นกรรมการดาเนินการได้อีก
เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 52 (3) ทั้งนี้ ให้
กรรมการดาเนินการที่ถูกนายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ได้ภ ายใน 30 วั น นั บแต่วั น ที่รั บทราบคาสั่ ง และถื อ ว่า ค าวิ นิจ ฉั ยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเป็นที่สิ้นสุด
8. ขาดการประชุมคณะกรรมการดาเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ข้อบังคับสหกรณ์อาจ
กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุ ขาดการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสหกรณ์ โดยระบุจานวนครั้งที่
กรรมการดาเนินการขาดประชุม แล้วมีผลต้องพ้นจากตาแหน่งให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งใน
ภายหลัง
ตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ข้อบังคับสหกรณ์ได้กาหนดการปฏิบัติ ในกรณีตาแหน่งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระเพราะเหตุใด ๆ เว้นแต่ เพราะเหตุนายทะเบียนสหกรณ์ออกคาสั่ งให้ พ้นจาก
ตาแหน่ง ดังนี้
1. ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งกรรมการดาเนินการขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลง
จนเหลื อ น้ อ ยกว่ า องค์ ป ระชุ ม (ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจานวนกรรมการด าเนิ น การทั้ง หมด) กรรมการ
ดาเนินการ ที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญโดยเร็ว
2. กรณีตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ รองประธาน
กรรมการทาหน้าที่แทน แต่ห ากไม่มีร องประธานกรรมการ และยังไม่มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่
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คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าที่แทนชั่วคราว จนกว่าจะมี
การเลือกตั้งใหม่
3. กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตาแหน่ง
ได้เพียงเท่ากาหนดระยะเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นอยู่ได
คาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ “ประเด็นปัญหาแนวทางปฏิบัติวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2552”
ประเด็นที่ 1 กรณีการควบ การแยกสหกรณ์
ปัญหา
กรณีสหกรณ์ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่ การนับวาระกรรมการดาเนินการที่มาจากการเลือกตั้งของ
สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น จะต้องนับรวมวาระการเป็นกรรมการของสหกรณ์เดิมด้วยหรือไม่
แนวทางการปฏิบัติ
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่ควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ใหม่ตามความใน มาตรา
94 แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แล้ว จะถอนชื่อสหกรณ์เดิมที่ได้ควบเข้ากันนั้นออกจาก
ทะเบี ย น ทาให้ ส หกรณ์เดิมสิ้ น สภาพนิ ติบุคคลและวาระการดารงตาแหน่งย่อมสิ้ นสุ ดไปด้ว ย กรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์ใหม่จึงนับเป็นวาระแรก
ปัญหา
สหกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการแยกสหกรณ์ การนับวาระกรรมการดาเนิน การที่มาจากการเลือกตั้งของ
สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น จะต้องนับรวมวาระการเป็นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เดิมด้วยหรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
1. การแยกสหกรณ์ ให้ถือว่าสหกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการแยกสหกรณ์เป็นสหกรณ์ใหม่ตามมาตรา 99
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการดาเนินการก็ให้เป็นการ
นับวาระใหม่
2. สาหรับสหกรณ์เดิมก็ให้นับวาระไปอย่างเดิม
ประเด็นที่ 2 ประธานกรรมการ
ปัญหา
ประธานกรรมการจะต้องจับฉลากออก เมื่อดารงตาแหน่งครบหนึ่งปีตามความแห่งมาตรา 50 วรรค
สองแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ด้วยหรือไม่
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แนวทางปฏิบัติ
ประธานกรรมการถือเป็นกรรมการดาเนินการคนหนึ่ง จึงต้องจับฉลากออกตามความในมาตรา 50
วรรคสอง ด้วย
ปัญหา
เมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ สหกรณ์จาเป็นจะต้องเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการหรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
เมื่อประธานกรรมการว่างลง
1. กรณีข้อบังคับได้กาหนดวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว ก็ให้ถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อบังคับ
2. กรณีข้อบังคับไม่ได้กาหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ รองประธานกรรมการสามารถปฏิบัติ
หน้าที่
แทนได้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสหกรณ์ว่าจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งซ่อม
หรือไม่หรืออาจรอจนกว่าจะถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจาปีแล้วจึงจะเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งใหม่ แล้วแต่
กรณีว่าตาแหน่งนั้นครบวาระพอดีหรือยังเหลือเวลาในวาระอยู่
ปัญหา
สหกรณ์ขอเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้รับจดทะเบียน ซึ่งตามข้อบังคับ
เดิมกาหนดให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองดารงตาแหน่งประธานกรรมการ เมื่อสหกรณ์ได้
เลือกตั้งกรรมการดาเนินการและถือปฏิบั ติตามมาตรา 50 คือ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตาแหน่งประธาน
กรรมการตามที่กาหนดในข้อบังคับใหม่ จะกระทาได้หรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
ข้อความตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ขัดต่อมาตรา 50 วรรคแรก จึงถือบังคับใช้ไม่ได้ เมื่อสหกรณ์
ได้ปฏิบัติตามมาตรา 50 จึงถือว่าถูกต้องแล้ว แม้ว่าข้อบังคับฉบับใหม่จะยังไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม
ประเด็นที่ 3 ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ปัญหา
นาย ก. พ้นจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ และพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงวันจับฉลากออกกึ่ง
หนึ่งตามความในมาตรา 50 วรรคสอง เมื่อนาย ข. ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแทนนาย ก. ก่อนถึงวันจับฉลากออก
นาย ข. จะต้องจับฉลากออกด้วยหรือไม่
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แนวทางปฏิบัติ
นาย ข. ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแทนนาย ก. จึงต้องถือปฏิบัติตามความแห่งมาตรา 50 วรรคท้าย โดยผู้
ที่ได้รับเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่ว่าง จะอยู่ในตาแหน่งต่อไปได้เท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ดังนั้น นาย ข. จะต้องจับฉลากออกตามมาตรา 50 วรรคสอง ด้วย
ปัญหา
กรณีสหกรณ์มีกรรมการดาเนินการ 15 คน เมื่อครบหนึ่งปีได้จับฉลากออก 8 คน ซึ่งถือว่าครบวาระ
แรกและกรรมการดาเนินการทั้ง 8 คน ได้รับเลือกตั้งเข้ ามาเป็นกรรมการดาเนินการอีกวาระ ปีต่อมา
กรรมการดาเนินการอีก 7 คน ครบวาระสองปี และกรรมการดาเนินการอีก 8 คน ขอลาออกด้วย ทาให้
กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ จึงขอหารือจากผลการเลือกตั้งครั้งใหม่ ดังนี้
1. กรรมการดาเนินการชุด 8 คน ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่จานวน 7 คน
2. กรรมการดาเนินการชุดที่ 7 คน ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่จานวน 5 คน
3. กรรมการดาเนินการคนใหม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาจานวน 3 คน
แนวทางปฏิบัติ
1. กรรมการดาเนินการชุด 8 คน ได้รับเลือกตั้งเข้ามา 7 คน กรรมการดาเนินการทั้ง 7 คน ถือว่า
มี
คุณสมบัติ ที่ขัดต่อมาตรา 50 วรรคสาม เนื่องจากเข้ามาเป็นกรรมการในวาระที่ 3 และสหกรณ์จะต้องจัดให้
มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่าง
2. กรรมการดาเนินการชุด 7 คน ได้รับเลือกเข้ามา 5 คน ถือว่าเป็นวาระที่สองยังสามารถ
บริหารงานต่อไปได้
3. กรรมการดาเนินการใหม่จานวน 3 คน ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งวาระแรก
สาหรับปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการจับฉลากออกกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ทั้งหมดและหากเป็นกรรมการดาเนินการตามข้อ 2 ถูกจับฉลากออก ให้ถือว่าดารงตาแหน่งครบวาระที่สอง
แล้ว ตามมาตรา 50 วรรคสาม จึงไม่มีสิทธิที่จะสมัครเป็นกรรมการในวาระต่อไปได้อีก
ปัญหา
กรณีข้อบังคับกาหนดให้สหกรณ์มีกรรมการดาเนินการจานวน 15 คน ตามมาตรา 50 เมื่อครบหนึ่ง
ปีกรรมการดาเนินการจะต้องจับฉลากออกกึ่งหนึ่ง แต่ได้มีปัญหาทางปฏิบัติดังนี้
1. กรรมการดาเนินการได้ขอลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ จานวน 11 คน สหกรณ์จะต้องจับฉลากอีก
หรือไม่
2. เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อเลือกกรรมการดาเนินการแทนคนเดิมที่ขอลาออกจานวน 11 คน แต่
ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งได้เพียง 7 คน รวมกับกรรมการดาเนินการที่เหลืออีก 4 คน รวมมีกรรมการดาเนินการ
จานวน 11 คน จะกระทาได้หรือไม่ และสหกรณ์จะมีวิธีปฏิบัติต่อไปอย่างไร
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แนวทางปฏิบัติ
1. เมื่ อกรรมการด าเนิ น การได้ ล าออกไปจานวน 11 คน ซึ่ งมี จานวนเกิ นกว่า หนึ่ ง ในสองของ
กรรมการ
ดาเนินการทั้งหมดแล้ว สหกรณ์จึงไม่ต้องนาวิธีการจับฉลากมาใช้อีก
2. ข้อบังคับของสหกรณ์ได้กาหนดให้มีกรรมการดาเนินการจานวน 15 คน ดังนั้นเมื่อเลือกตั้งได้
เพียง 7 คน รวมกับคนเดิม 4 คน เป็น 11 คน ไม่สามารถกระทาได้เนื่องจากขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ์ จึง
ต้องให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเพิ่มให้ได้จานวน 15 คน หากไม่สามารถกระทาได้ในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นก็
จะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ งกรรมการดาเนินการให้ได้จานวน 15 คน โดยในระหว่างนี้
กรรมการดาเนินการจานวน 11 คน ก็ไม่สามารถทานิติกรรมใดๆ ได้จนกว่าจะมีกรรมการดาเนินการครบตาม
ข้อบังคับ อีกทั้งในปีต่อไปเมื่อกรรมการดาเนินการจานวน 4 คน ครบวาระต้องออก ก็แนะนาสหกรณ์ให้มีการ
จับฉลากให้กรรมการดาเนินการออกจากกตาแหน่งอีก 3 คน เพื่อจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
สลับกันไป ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 50
ปัญหา
กรรมการดาเนินการดารงตาแน่งวาระแรกตามความแห่งมาตรา 136 เมื่อหมดวาระได้รับเลือกเป็น
กรรมการดาเนินการอีกวาระ เมื่อครบหนึ่งปีได้จับฉลากออกตามความแห่งมาตรา 50 วรรคสอง ขอหารือว่า
ผู้ที่จับฉลากออกจะสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งอีกให้ครบ 2 ปี จะได้หรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
กรรมการดาเนินการซึ่งได้ดารงตาแหน่งวาระแรกแล้วตามความแห่งมาตรา 136 วรรคสอง เมื่อครบ
วาระและได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้ง ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งในวาระที่สอง หากถูกจับฉลากออกเมื่อดารง
ตาแหน่งครบหนึ่งปี ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ ตาม
ความแห่งมาตรา 50 วรรคสอง วรรคสาม
ปัญหา
สหกรณ์เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการไว้ 15 คน ต่อมามีกรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่ง
ไป 1 คน โดยไม่มีการเลือกตั้งซ่อม เมื่อครบหนึ่งปีจะต้องให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งไป 1 คน
โดยไม่มีการเลือกตั้งซ่อม เมื่อครบหนึ่งปีจะต้องให้กรรมการจับฉลากออกกี่คน
แนวทางปฏิบัติ
ให้กรรมการดาเนินการจับฉลากออกจานวน 7 คน ตามมาตรา 50 วรรคสอง แต่ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเข้ามาจานวน 8 คน เพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดในข้อบังคับคือ 15 คน
ประเด็นที่ 4 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ
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ปัญหา
สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่ง จากัด ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ โดย
กาหนดเขตเลือกตั้ง 3 เขต ให้แต่ละเขตเลือกตั้งขึ้นก่อนแล้วนาผลการเลือกตั้งดังกล่าวมาให้ที่ประชุมใหญ่
รับรอง ระเบียบดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
คณะกรรมการดาเนิน การที่ได้รับเลือกตั้งตามวิธีการที่กาหนดในระเบียบ ไม่ได้กระทาในที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ ดังนั้น ระเบียบดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรา 50
ปัญหา
สหกรณ์ออมทรั พย์ ส อง จ ากัด ได้กาหนดระเบียบว่าด้ว ยการเลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ได้ กาหนดว่าหากตาแหน่งกรรมการดาเนินการวางลงก่อน
ถึงวาระให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งประกาศชื่อผู้สมัครที่ได้ลาดับถัดไปของเขตเลือกตั้งนั้นๆ เป็น
กรรมการดาเนินการแทนจะกระทาได้หรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบดังกล่าวมิได้เลือกตั้งกรรมการดาเนินการโดยที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ดังนั้น ระเบียบ
ดังกล่าวจึงขัดต่อมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ปัญหา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาม จากัด ให้แต่ละหน่วยงานย่อย เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละ
หน่วยงานก่อนแล้วนามาให้ที่ประชุมใหญ่รับรองอีกครั้งหนึ่ง จะกระทาได้หรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
หน่วยงานย่อยจะเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละหน่วยงานแล้วนามาให้ที่ประชุม
ใหญ่รับรองอีกครั้งหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะไม่เป็นการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา 50 แต่ควร
กาหนดในข้อบังคับว่าให้หน่วยงานย่อยมีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งได้จานวนกี่คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งอีกครั้ง หรือกาหนดสัดส่ วนจานวนกรรมการดาเนินการต่อจานวนสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานย่อย
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามสัดส่วนดังกล่าว
ข้อแนะนา

การกาหนดระเบียบการสรรหากรรมการดาเนินการ

สหกรณ์ไม่สามารถกาหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการได้ เนื่องจากขัด
ต่อมาตรา 43 (9) แต่ในทางปฏิบัติสหกรณ์ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้ง
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เป็นกรรมการดาเนินการก่อนถึงวันประชุมใหญ่ ข้อยุติในกรณีดังกล่าว สามารถแนะนาสหกรณ์ถือปฏิบัติได้
ดังนี้
1. การออกระเบียบของสหกรณ์ควรจะกาหนดระเบียบอย่างไร
- ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ เป็นต้น
2. ขอบเขตของการกาหนดระเบียบเป็นอย่างไร
- กาหนดการสรรหาบุคคลในแต่ละเขตหรือพื้ นที่ หรือกาหนดโควตาของหน่วยงานหรือพื้น
ที่ว่าจะมีจานวนกรรมการได้กี่คนสามารถกระทาได้
- การเลือกตั้งหรือสรรหาบุคคลโดยการเลือกตั้งมาจากหน่วยงานหรือพื้นที่ก่อนจะเสนอชื่อ
บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งหรือสรรหาเบื้องต้นให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอีกครั้ง ควรกระทาโดยให้
จ านวนที่ ไ ด้ ม าจากการสรรหาข้ า งต้ น มี จ านวนมากพอที่ จ ะสามารถให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี
ตัวเลือกในการพิจารณา แต่หากเป็นการสรรหามาจานวนพอดีก็สามารถกระทาได้ แต่ต้อง
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งอีกครั้ง
ประเด็นที่ 5 จานวนกรรมการดาเนินการ
ปัญหา
สหกรณ์กาหนดข้อความในข้อบังคับว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไม่ต่ากว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน” ขัดต่อมาตรา 50 หรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
มาตรา 50 กาหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน” แนวทางปฏิบัติเป็นสาระสาคัญที่สหกรณ์จะต้อง
กาหนดจานวนกรรมการดาเนินการไว้ให้ชัดเจนและแน่นอนในข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรา 50 วรรคสองได้ โดยสามารถสลับกันดารงตาแหน่งและพ้นจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งใน
สองของกรรมการดาเนินการทั้งหมด มิเช่นนั้นที่ประชุมใหญ่ก็อาจกาหนดจานวนและเปลี่ยนแปลงจานวน
กรรมการอื่นได้ทุกปี ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามความแห่งมาตรา 50 วรรคสองได้
ปัญหา
สหกรณ์กาหนดจานวนกรรมการดาเนินการไว้ไม่เกิน 15 คน แต่ได้เลือกตั้งไว้เพียง 9 คน อยู่ครบ
หนึ่งปีได้จับฉลากออกจานวน 5 คน เหลืออยู่ 4 คน แต่เมื่อเลือกตั้งใหม่ได้เลือกตั้งกรรมการเข้ามา 11 คน
เพื่อให้ครบจานวน 15 คน ตามที่มาตรา 50 กาหนดไว้ จะกระทาได้หรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
สหกรณ์ได้เคยกาหนดจานวนกรรมการไว้ 9 คน เมื่อจับฉลากออกไป 5 คน ก็จะต้องเลือกตั้งเข้ามา
อีกเพียง 5 คน ไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาเพิ่มอีก 11 คน เพราะจะขัดต่อมาตรา 50 วรรคสอง และตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสหกรณ์จะต้องเข้าออกกึ่งหนึ่งสลับกันไป ดังนั้น สหกรณ์จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ บั งคั บ โดยกาหนดจ านวนกรรมการดาเนิน การที่ แ น่น อนต่ อ ไป มิ ฉะนั้ นจะเกิ ด ปัญ หาในการเลื อ กตั้ ง
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กรรมการดาเนินการแต่ละปีและจานวนกรรมการดาเนินการเข้าออกในแต่ละปีไม่เป็นไปตามมาตรา 50
วรรคสอง
ปัญหา
กรณีเลือกตั้งกรรมการดาเนินการไว้เดิม 11 คน ต่อมาขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเป็นจานวน 15 คน
เมือ่ ครบหนึ่งปีซึ่งจะต้องจับฉลากออกนั้น สหกรณ์จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
แนวทางปฏิบัติ
เมื่อครบหนึ่งปีให้กรรมการดาเนินการจับฉลากออกจานวน 6 คน แต่เลือกตั้งเพิ่มเข้ามา 10 คน
เพื่อให้มีจานวนครบ 15 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ตั้งเงื่อนไขว่าเมื่อเลือกตั้งครบหนึ่งปีให้กรรมการดาเนินการ
จานวน 10 คน ที่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ จับฉลากออกจานวน 2 คน รวมกับที่ต้องออกตามวาระอีก 5 คน รวม
เป็น 7 คน เพื่อจะได้สลับกันดารงตาแหน่งปีละ 7 คน หรือ 8 คน ตามเจตนารมณ์แห่งมาตรา 50
ประเด็นที่ 6 ชุมนุมสหกรณ์
ปัญหา
มาตรา 107 กาหนดให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ บัญญัติเรื่องจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการไว้ในข้อบังคบ ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะต้องนาบทบัญญัติตามมาตรา 50 มาใช้
บังคับด้วยหรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
เมื่ อ มาตรา 107 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก าหนดจ านวน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการไว้ในข้อบังคับเป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องนาบทบัญญัติในมาตรา 50 วรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับอีก ดังนั้น ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์จึงกาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งแตกต่าง
ไปจากมาตรา 50 ได้
ปัญหา
เรื่องวาระการดารงตาแหน่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับชุมนุมสหกรณ์ไม่ได้กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น
ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะต้องนาบทบัญญัติตามมาตรา 50 มาใช้บังคับด้วยหรือไม่
แนวทางปฏิบัติ
บทบั ญญัติเกี่ยวกับชุมนุมสหกรณ์ไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้เป็นการเฉพาะ
ดังนั้น ชุมนุมสหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 50 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคท้าย
ปัญหา
การนั บวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการดาเนินการให้ นับจากตัว บุคคล หรือจากสหกรณ์ที่
กรรมการดาเนินการสังกัดอยู่
แนวทางปฏิบัติ
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การนั บวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการดาเนินการของชุมนุมสหกรณ์ให้นับจากตัวบุคคลที่เป็น
ผู้แทนของสหกรณ์สมาชิก มิใช่นับจากสหกรณ์ที่มีผู้แทนสหกรณ์เป็นกรรมการดาเนินการของชุมนุมสหกรณ์
ปัญหา
กรณีผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนของสหกรณ์สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ และเป็น
กรรมการดาเนินการของชุมนุมสหกรณ์ฯ ด้วย เมื่อพ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการของสหกรณ์สมาชิก
จะต้องพ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการของชุมนุมสหกรณ์ฯ ด้วยหรือไม่ กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ชัดเจน
ในข้อบังคับ
แนวทางปฏิบัติ
เมื่อข้อบังคับไม่ได้กาหนดไว้ให้ชัดเจนว่าผู้แทนสหกรณ์จะต้องพ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
ของชุมนุมสหกรณ์ เมื่อพ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการจากสหกรณ์สมาชิก แต่สหกรณ์สมาชิกยังไม่ได้มี
มติเลือกผู้แทนสหกรณ์คนใหม่ ก็ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเดิมยังคงเป็นกรรมการดาเนินการต่อไป จนกว่าจะ
ครบตามวาระ หรือสหกรณ์สมาชิกจะได้มีมติเลือกผู้แทนสหกรณ์คนใหม่ ผู้แทนสหกรณ์คนเดิมจึงจะพ้นจาก
การเป็นผู้แทนสหกรณ์และจะต้องพ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการของชุมนุมสหกรณ์ฯ ด้วย
ปัญหา
การกาหนดการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการดาเนินการในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ เพื่อ มิให้
ชุมนุมสหกรณ์ต้องเกิดปัญหาการบริหารงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์จะต้อง
พ้น จากต าแหน่ ง เมื่ อพ้ น จากการเป็ น กรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ส มาชิ ก ชุม นุ ม สหกรณ์ จ ะมี แ นว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
แนวทางปฏิบัติ
แนะนาให้ชุมนุมสหกรณ์แก้ไขข้อบังคับ โดยกาหนดให้กรรมการดาเนินการของชุมนุมสหกรณ์อยู่ใน
ตาแหน่งจนกว่าจะครบวาระตามที่กาหนดในข้อบังคับ แม้ว่าจะพ้นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการจาก
สหกรณ์สมาชิกก็ตาม เพื่อให้การบริหารงานของชุมนุมสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา
ชุมนุมสหกรณ์แห่งหนึ่งได้เลือกตั้งนาย ก. เข้า เป็นประธานกรรมการ เมื่อปี 2544 เป็นวาระที่ 2 ปี
ที่ 1 เมื่อเป็นได้หนึ่งปี นาย ก. ต้องพ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการก่อนถึงคราวออกตามวาระ เนื่องจาก
พ้นจากการเป็นผู้แทนของสหกรณ์สมาชิก ที่ประชุมใหญ่ปี 2545 จึงได้เลือกนาย ข. เข้ามาเป็นประธาน
กรรมการแทนอยากทราบว่า นาย ข. จะอยู่ในตาแหน่งได้กี่ปีจึงจะครบวาระ
แนวทางปฏิบัติ
นาย ข. ได้รับเลือก ตั้งเข้ามาแทนนาย ก. จึงเข้าข่ายตามมาตรา 50 วรรคท้าย ดังนั้น จึงอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน คือ หนึ่งปี
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ปัญหา
นาย X ได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ ในปี 2543 เป็นวาระที่ 1 ปีที่ 1 ต่อมาปี
ที่ 2544 นาย X ได้ลาออกจากตาแหน่ง โดยที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งนาย B เข้ามาแทน ปี 2545 นาย X
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ นาย X จะต้องนับการดารงตาแหน่งเป็นวาระใด
แนวทางปฏิบัติ
แม้ว่านาย X จะได้ลาออกก่อนจะดารงตาแหน่งครบวาระก็ตาม การนับวาระการดารงตาแหน่งของ
นาย X เมื่อได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ให้นับระยะเวลาของวาระต่อเนื่องจากวาระเดิม ดังนั้น จึงถือเป็นการดารง
ตาแหน่งในวาระที่สอง
ประเด็นที่ 7 ประเด็นปัญหาอื่นๆ
ปัญหา
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 50 หรือมาตรา 52 แต่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่แล้ว เมื่อตรวจพบแล้วจะให้พ้นจากตาแหน่งโดยวิธีใด อย่างไร และเมื่อใด
แนวทางปฏิบัติ
บุคคลนั้นถือว่าไม่มีคุณสมบัติจึงไม่ได้เป็นกรรมการดาเนินการมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่ต้องทาหนังสือ
ลาออกแต่ให้ยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 เนื่องจากลงมติขัดต่อ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 หรือมาตรา 52
ปัญหา
เมื่อกรรมการดารงตาแหน่งครบสองวาระแล้ว จะต้องเว้นการเป็นกรรมการดาเนินการเป็นเวลา
เท่าไร
แนวทางปฏิบัติ
1. กรณีปกติให้เว้น 1 รอบการเลือกตั้งปกติ คือ เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2. หากคณะกรรมการดาเนิ น การที่ได้รับเลื อกตั้ งมีการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะก่อนครบวาระ
กรรมการดาเนินการคนนั้นก็สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ เนื่องจากวาระที่ต้องเว้น ได้
สิ้นสุดลงแล้ว
3. สหกรณ์ควรกาหนดในข้อบังคับให้ชัดเจนว่าเมื่อกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ดารงตาแหน่ง
ครบสองวาระแล้วจะต้องเว้นเท่าไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติของสหกรณ์

