
หมวด  9 

ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ 

ขอ้ 72 การจา้งและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ     คณะกรรมการดาํเนินการอาจพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่ี

ความซือ่สตัยสุ์จริต  มคีวามรูค้วามสามารถและความเหมาะสมเพือ่แต่งต ัง้หรอืจา้งเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์

โดยตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  52 (1)  (2)  (3)  (4) ในการจา้งผูจ้ดัการตอ้งทาํหนงัสอื

สญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกใหม้หีลกัประกนัอนัสมควร 

ในการแต่งตัง้หรอืจา้งผูจ้ดัการ  ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบ  และรบัรองทีจ่ะปฏบิตัหินา้ทีด่งักาํหนด

ไวใ้น   ขอ้ 94  เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจกาํหนดระเบยีบของสหกรณ์เกี่ยวกบัการคดัเลอืกหรอืสอบ

คดัเลอืก   การแต่งต ัง้หรอืจา้ง   การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน  การใหส้วสัดิการ       และการใหอ้อกจาก

ตาํแหน่งของผูจ้ดัการสหกรณ์ 
ขอ้  73.  การดํารงตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์          สหกรณอ์าจจา้งผูจ้ดัการโดยกาํหนด

ระยะเวลาหรอืไม่กาํหนดระยะเวลากไ็ด ้

ขอ้ 74. อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการมอีาํนาจหนา้ทีใ่นการจดัการ

ท ัว่ไป  และรบัผดิชอบเกี่ยวกบับรรดากจิการประจาํของสหกรณ ์ รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชกิใหเ้ป็นการถกูตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้

เป็นสมาชกิลงลายมอืชื่อในทะเบยีนสมาชิก  และชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงนิค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ 

(2) ควบคุมใหม้กีารเก็บเงนิค่าหุน้รายเดอืน  แจง้ยอดจาํนวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้และ

ชกัชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รบัฝากเงนิ จ่ายคืนเงนิฝาก และส่งเสรมิการรบัฝากเงนิของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาํขอกู ้ จ่ายเงนิกู ้ จดัทาํเอกสารเกี่ยวกบัเงนิกู ้ ใหเ้ป็นไป

ตามแบบและระเบยีบของสหกรณ์ 

(5) จดัทาํรายละเอยีดของสมาชกิรายตวัเกี่ยวกบัเงนิค่าหุน้ และเงนิใหกู้ท้กุหกเดอืน 

พรอ้มกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบคุคล 

(6) พจิารณาจดัจา้งเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์ตามอาํนาจหนา้ทีท่ี่กาํหนดในระเบยีบของ

สหกรณ์รวมถงึกาํหนดหนา้ทีแ่ละวธิปีฏบิตังิานของบรรดาเจา้หนา้ทีข่องสหกรณ ์ ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชา

และรบัผดิชอบดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั เรยีกใบรบั หรอืจดัใหม้ใีบสาํคญัโดยครบถว้น  

รบัผดิชอบในการรบัจ่ายเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  รวบรวมใบสาํคญัและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกบั

การเงนิไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรกัษาเงนิของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 



(8) รบัผดิชอบและดูแลในการจดัทาํบญัชีและทะเบยีนต่าง ๆ ของสหกรณ์ใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นปจัจุบนั 

(9) ตดิต่อประสานงานกบัเลขานุการในการนดัเรียกประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  และประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  

(10) รบัผดิชอบจดัทาํงบดุลรวมท ัง้บญัชกีาํไรขาดทนุ  และรายงานประจาํปีแสดงผลการ

ดาํเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่อนุมตัิ 

(11) จดัทาํแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ ์  เสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการพจิารณา 

(12) จดัทาํแผนปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่

ประชมุใหญ่ 

(13) เขา้ร่วมประชมุและชี้แจงในการประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  และ

ประชมุคณะกรรมการอื่น ๆ  เวน้แต่กรณีซึง่ที่ประชมุนัน้ ๆ  มใิหเ้ขา้ร่วมประชมุ 

(14) ปฏบิตักิารเกี่ยวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 

(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ ์  และรบัผดิชอบตรวจตราดูแลทรพัยส์นิต่าง ๆ  ของ

สหกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพอนัดแีละปลอดภยั 

(16) เสนอรายงานกจิการประจาํเดอืนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

(17) เสนอรายการหรอืรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง    

ราชการกาํหนด 

(18) ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ หรอืคณะกรรมการอื่น ๆ ของ

สหกรณม์อบหมาย  หรอืตามที่ควรกระทาํ  เพือ่ใหก้จิการในหนา้ทีลุ่ลว่งไปดว้ยดี 

ขอ้  75  การพน้จากตาํแหน่งของผูจ้ดัการ   ผูจ้ดัการของสหกรณ์ตอ้งพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ 

อย่างหน่ึงอย่างใด  ดงัต่อไปน้ี 

( 1 )   ตาย 

( 2 )   ลาออกโดยแสดงความจาํนงทาํเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการดาํเนินการ 

( 3 )  ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบของสหกรณ ์    หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย

สหกรณ์กาํหนด 

( 4 )  อายุครบ  60  ปีบริบูรณ ์  หรอืครบกาํหนดตามสญัญาจา้ง 

( 5 )  ถกูเลกิจา้ง 

( 6 ) ถกูลงโทษใหอ้อกหรอืไลอ่อก  หรอืมพีฤติกรรมอนัแสดงใหเ้หน็เป็นประจกัษว์่า        

ไดก้ระทาํการหรอืละเวน้การกระทาํการใด ๆ อนัอาจทาํใหเ้กดิความไมส่งบเรยีบรอ้ยและ

ศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชนหรอืไมเ่หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีผู่จ้ดัการสหกรณ์ 
ขอ้  76. การลาออก   ใหผู้จ้ดัการสหกรณย์ืน่หนงัสอืถงึสหกรณ์ก่อนวนัทีจ่ะออกไมน่อ้ยกว่า

สามสบิวนั 



และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณน์าํเสนอที่ประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

พจิารณา      การลาออกนัน้   การยบัย ัง้การลาออกของผูจ้ดัการสหกรณก์ระทาํไดไ้มเ่กนิหกสบิวนั 

ขอ้  77  การมอบหมายงานในหนา้ที่ผูจ้ดัการใหก้รรมการดําเนินการ  ถา้สหกรณย์งัมไิดม้กีารจดั

จา้งและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ   หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะที่จะจดัจา้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์ในตาํแหน่งอื่นดว้ยได ้ 

ให ้

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายงานในหนา้ทีผู่จ้ดัการใหก้รรมการดาํเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่

เหน็สมควรแต่ตอ้งไม่เกนิ  5  ปี 

ขอ้  78  การแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ  ถา้ตาํแหน่งผูจ้ดัการว่างลง  และยงัไมไ่ดแ้ต่งต ัง้ให ้

ผูใ้ด 

ดาํรงตาํแหน่งแทน  หรอืเมือ่ผูจ้ดัการไมอ่ยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัิหนา้ทีไ่ดเ้ป็นคร ัง้คราว  ใหร้องผูจ้ดัการ  หรอื

ผูช่้วย   ผูจ้ดัการ  หรอืเจา้หนา้ทีข่องสหกรณต์ามทีค่ณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายเป็นผูร้กัษาการแทน 

ขอ้  79  การเปลี่ยนผูจ้ดัการ       ในกรณีที่มกีารเปลีย่นผูจ้ดัการ   ใหเ้ป็นหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ    ดาํเนินการตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชแีละการเงนิ   กบับรรดาทรพัยส์นิ

และหน้ีสนิ   ตลอดจน   จดัทาํงบดุลของสหกรณเ์พือ่ทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนทีจ่ะส่งมอบงาน 

ขอ้  80. เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์      นอกจากตาํแหน่งผูจ้ดัการแลว้    สหกรณอ์าจจดัจา้งและ

แต่งตัง้เจา้หนา้ทีอ่ื่น ตามความจาํเป็นเพือ่ปฏบิตังิานในสหกรณ ์โดยตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม

ขอ้  52 (1) (2) (3) (4) ทัง้น้ี   ตามระเบยีบของสหกรณ ์ซึง่คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

 
ที่ปรกึษา 

ขอ้  81.  ที่ปรึกษาและที่ปรกึษากติตมิศกัด์ิ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก  ซึง่

ทรงคุณวุฒมิคีวามรูค้วามสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์ไดจ้าํนวนไม่เกนิหา้คน  เพือ่ให ้

ความเหน็แนะนาํในการดาํเนินงานท ัว่ไปของสหกรณ ์ท ัง้น้ีใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีส่หกรณ์กาํหนด 

ผูต้รวจสอบกจิการ 

ขอ้  82.  ผูต้รวจสอบกจิการ  ใหท้ีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบคุคลภายนอก  ผูม้คุีณวุฒ ิ

ความรูค้วามสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงนิ  การบญัช ี การเศรษฐกจิหรอืการสหกรณ ์ เป็นผูต้รวจสอบกจิการ

ของ สหกรณเ์ป็นการประจาํปี   จาํนวนไมเ่กนิหา้คน หรอืหน่ึงนิตบิคุคล   

ทีป่ระชุมใหญ่จะเลอืกตัง้กรรมการดาํเนินการ หรอืผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งหนา้ที่ประจาํในสหกรณเ์ป็น           

ผูต้รวจสอบกจิการไมไ่ด ้



ขอ้  83.  การดํารงตาํแหน่งผูต้รวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกจิการอยู่ในตาํแหน่งไดม้กีาํหนดเวลา

หน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ ์ ถา้เมือ่ครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่ กใ็หผู้ต้รวจ

สอบกจิการคนเดมิปฏบิตัหินา้ทีไ่ปพลางก่อนผูต้รวจสอบกจิการซึ่งออกไปนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้ซ ํา้ 

ขอ้  84.  อาํนาจหนา้ที่ของผูต้รวจสอบกจิการ       ผูต้รวจสอบกจิการมอีาํนาจหนา้ทีต่รวจสอบ   

การดาํเนินงานท ัง้ปวงของสหกรณ ์ซึง่รวมท ัง้ในขอ้ต่อไปน้ี คือ 

( 1 )  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัช ี ทะเบยีนและการเงนิ ตลอดจนทรพัยส์นิและ

หน้ีสนิ   ท ัง้ปวงของสหกรณ ์  เพือ่ทราบฐานะและขอ้เทจ็จรงิของสหกรณ์ทีเ่ป็นอยู่จรงิ 

( 2 )  ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ 

เพือ่ประเมนิผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่

ของสหกรณ ์ท ัง้ทางวชิาการ  และทางปฏบิตัใินกจิการนัน้ ๆ  

( 3 )  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์ ตลอดจนหนงัสอืสญัญาจา้ง

และ   หลกัประกนั 

( 4 )  ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี   ของสหกรณ์ 

( 5 )  ตดิตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพือ่พจิารณาหาทางปรบัปรุง     

แผนงาน   ขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  มต ิ ตลอดจนคาํส ัง่ต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

( 6 )  ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบยีบ  มต ิและคาํส ัง่ของสหกรณ์       

หรอืกจิการอื่น ๆ    เพือ่ใหเ้กดิผลดแีก่การดาํเนินกจิการของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาํเดอืนต่อคณะกรรมการดาํเนินการในการ

ประชมุประจาํเดอืนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํปีต่อทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

หากพบขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ  ตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหค้ณะกรรมการดาํเนินสหกรณ์แกไ้ข      

โดยมชิกัชา้    ผูต้รวจสอบกจิการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ดว้ยกไ็ด ้

ขอ้  85.  ความรบัผิดของผูต้รวจสอบกจิการ   หากผูต้รวจสอบกจิการตรวจพบขอ้บกพร่องของ 

สหกรณ ์ ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเพือ่แกไ้ขโดยเรว็  ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งรบัผดิชอบ

ชดใช ้ ค่าเสยีหาย   อนัจะเกดิแก่สหกรณด์ว้ยเหตอุนัไมแ่จง้นัน้ 

 


