หมวด 7
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 54. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลาย
คน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ
สํานักงานสหกรณ
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดย
ทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัด ถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 55. อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญ
และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธาน
กรรมการไมอยูห รือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
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(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณใหเปนไป
โดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
ขอ 56. กําหนดเวลาอยูใ นตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และ
ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรือ อยู
นานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
แตตองไมเกินสองวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณซงึ่ พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได
ติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหม
อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 57. การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกตอที่
ประชุมใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เขารับตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณนี้
(5) ตกเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย
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(6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะ หรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร

ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ
ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะ
ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้งใหมอยูใ นตําแหนงได
เชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรกและใหนําความในวรรคหนึ่งของขอ 56 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 58. ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 57 (7)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวา
จะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมกี ารเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนงที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวน
กรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดําเนินการที่ดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการ
ใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้น เปน
ตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้ง
ใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอื่นขึ้นทําหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการ
เลือกตั้งใหม
ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึน้ แทนในตําแหนงที่วาง
กําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
ขอ 59. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต
ตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ
ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 60. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ กับทั้งในทาง
อันจะทําใหเกิดความจําเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ
ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
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(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน

ของ

สหกรณ
(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจําปแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณตอทีป่ ระชุมใหญ
(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการตลอดจนควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(7) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(8) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(9) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา
อุปกรณดําเนินงานของสหกรณ
(10) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น
(11) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(16) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(18) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนผูแทนสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออก
เสียง ในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น ซึ่งสหกรณนี้เปน
สมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้น
กําหนดไว
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(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ขอ 61. ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณกระทํา
การ หรืองดเวนการกระทําการ จนทําใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมี
ขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
การตรวจสอบ
เปนเหตุใหสหกรณไดรบั ความเสียหาย ใหคณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน สหกรณตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
คณะกรรมการอื่น
ขอ 62. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการจํานวน
6 คน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปน
กรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งกรรมการดําเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เปนประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ
คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ โดยใหประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ
ขอ 63. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการเปนผูดําเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง ของ
สหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยูใ น
สภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแกไขการบริหารงานของสหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผล

การดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ขอ 64. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู จํานวน 3-5 คน
โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูใ นตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ โดยใหประธานกรรมการเงินกู หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
เงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
ขอ 65. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู
ใหคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
ประธานในที่ประชุม
ขอ 66. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ใหประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ คนหนึ่ง
ขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู ใหประธานของ
ไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือก
คณะกรรมการนั้น ๆ เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุมตามลําดับแตถา
ประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม ไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอดถอน
กรรมการดําเนินการ ถามีการรองขอใหเปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ใหกระทําไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่
เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึง่ มาประชุม
การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 67. การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน ที่ประชุมใหญและที่
ประชุมกลุมสุดแตกรณี ไดเพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได
ถาปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไมได
ขอ 68. การวินิจฉัยปญหา เวนแตจะไดกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ
ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขาง
มาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้ าด เวนแต ในกรณี
ตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึง่ มาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(3) การควบสหกรณ
(2)การเลิกสหกรณ
(4) การแยกสหกรณ
รายงานการประชุม
ขอ 69. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ การประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอืน่ ๆ
แลวแตกรณี อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญ

