
หมวด 8 
ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ 

 
 ขอ 63. ในการจางผูจัดการสหกรณตองทําเปนหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน และ
ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลกัประกันอันสมควร  รวมทัง้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําป 
 ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบและรบัรองที่จะปฏิบตัิหนาที่ดัง
กําหนดไวในขอ 67.  เปนลายลักษณอักษร 
 ขอ 64. คณะกรรมการดําเนินการเปนผูมีอํานาจแตงตั้งและสั่งใหผูจัดการพนจาก
ตําแหนง 
          คุณสมบัต ิการสรรหา การแตงตั้ง อัตราเงินเดือน สิทธิประโยชนและสวสัดิการ  ให
เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 65. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่ผูจัดการ 
   (1)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก ใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต 
   (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ 
หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทจุริตตอหนาที ่
   (3)  เคยถูกนายทะเบียนสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคํา
วินิจฉัยเปนทีสุ่ดใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
   (4)  เคยถูกทีป่ระชุมใหญ มีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
เคยถูกสถาบนัการเงินเลิกจางเพราะกระทําความผิด 
 ขอ 66.  ผูจัดการจะพนจากตําแหนง 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 
             (3)  คณะกรรมการดําเนินการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของกรรมการทั้งหมดมีมติ
ใหถอดถอนเพราะ 
   (3.1) บกพรองตอหนาที่ หรือ 
   (3.2) ประพฤติชัว่อยางรายแรง   
  (4)  ผลการปฏิบตังิานไมผานการประเมิน 2 ปติดตอกัน  
 ขอ 67. ผูจัดการมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
  (1)  เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการ ตอคณะกรรมการดําเนินการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณบรรลุวตัถุประสงค 



  (2)  รับผิดชอบจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน รายงานประจําป
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ  
  (3)  เสนอแผนดําเนินงานการเงินและงบประมาณของปถัดไปตอ
คณะกรรมการดําเนินการ 
  (4)  เสนอความเหน็เกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานใหมี 
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (5)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (6)  เสนอความเหน็เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินกูของสถาบันการเงินอ่ืนตอคณะกรรมการดําเนินการ 
  (7)  เขารวมประชมุชี้แจงในการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
  (8)  ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนควบคุม  
ดูแลใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียน  และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน
ตามขอบังคับของสหกรณ 
  (9) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคา
หุนและการถอืหุนในสหกรณ 
  (10) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก  และชักจูงการฝากเงินกับสหกรณ 
  (11)  เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู  จายเงินกู  จัดทําเอกสารเกี่ยวกบั 
เงินกูและดําเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใหเงินกู ใหเปนไปตามแบบและระเบยีบของ 
สหกรณที่กําหนดไว 
  (12)  จัดทํารายละเอียดเงินคาหุน และเงินใหกูคงเหลือเปนรายบุคคลทุก
ระยะหกเดือน พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบ  
  (13) เปนธุระกวดขนัในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับหรือมีใบสําคัญโดย
ครบถวน  รับผิดชอบในการรับจายเงินทัง้ปวงของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคญั
และเอกสารตางๆ เกี่ยวกบัการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรกัษาเงินของสหกรณใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  (14)  รับผิดชอบและดูแลในการจดัทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ  ของสหกรณ
ใหถูกตองครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ 
  (15)  ติดตอประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการนัดเรียกประชมุ
ใหญ  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
  (16)  เสนอจัดจางเจาหนาที่สหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบ 
รวมถึงกําหนดหนาที่และวธิีปฏิบตัิงานของบรรดาเจาหนาที่สหกรณ  ตลอดจนเปน
ผูบังคับบญัชาและรับผิดชอบดูแลการปฏบิัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตอง
เรียบรอย 



  (17)  เสนอแตงตั้งรองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ สมุหบัญช ีหัวหนางาน และ
หัวหนาหนวย  
  (18)  ปฏิบัติการเกีย่วกับการโตตอบหนังสือของสหกรณ 
  (19)  รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบตรวจตราทรพัยสินตาง ๆ 
ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (20)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาทีท่างราชการกําหนด 
  (21) ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ ของ สหกรณมอบหมายให หรือตามที่ควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 
 ขอ 68. ผูจัดการตองปฏิบัตติามคําสั่งหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงสั่งใน
หนาที่โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของสหกรณ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวา
การปฏิบัตติามคําสั่งหรือมติน้ัน อาจจะทําใหเสียหายแกสหกรณ หรือจะเปนการไมรักษา
ประโยชนของสหกรณ  หรือหากปฏิบัติตามคําสั่งหรือมติจะเกิดปญหาตามมา จะเสนอความเหน็
เปนหนังสือเพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาหรือทบทวนกไ็ด  และเม่ือไดเสนอ
ความเห็นแลว ถาคณะกรรมการดําเนินการยืนยันใหปฏิบัตติาม ผูจัดการตองปฏิบัตติาม 
          ในการปฏิบัตคิําสัง่หรือมติของคณะกรรมการดําเนินการที่ผูจัดการไดเสนอความเห็น
ดังกลาวในวรรคแรกไวแลว หากเกิดความเสียหายขึ้นผูจัดการไมตองรับผิดในความเสียหายนั้น 
 ขอ 69. ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการ  หรือเจาหนาที่อ่ืนของ สหกรณ
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไวเปนผูรักษาการแทน 
           ผูจัดการอาจมอบหมายใหรองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่อ่ืนของ สหกรณ
ปฏิบัติหนาทีแ่ทนได 
 ขอ 70. ในกรณีที่ผูจัดการพนจากตําแหนง ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ
ตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สินของ
สหกรณ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณเพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 
 ขอ 71. สหกรณอาจจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่อ่ืนตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งน้ี
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนทีป่รึกษา หรือที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได เพ่ือใหคําแนะนําและคําปรกึษาในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งน้ีให
เปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 73. ที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูทรงคุณวุฒิในดานธุรกิจการเงิน การบัญช ี 
การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณคนหนึ่งหรือหลายคนใหเปนผูตรวจสอบกิจการของ สหกรณเปน
การประจําปได แตจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ในสหกรณน้ีเปนผูตรวจสอบ
กิจการมิได ทั้งน้ีจํานวนจะตองไมเกินตามที่นายทะเบยีนกําหนด  



          จํานวน คุณสมบัต ิหลักเกณฑและวธิีการ  ในการเลือกตั้งผูทรงคุณวุฒิดังกลาวขางตน 
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 74. ใหผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงมีกําหนดเวลาหนึง่ปทางบัญชีของ สหกรณ   
เม่ือครบกําหนดเวลาแลวยงัไมมีการแตงตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม  ก็ให    ผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
 ขอ 75. ผูตรวจสอบกจิการ  มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ 
สหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปน้ี คือ 
  (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุบัญช ีทะเบยีนและการเงนิ   ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะและความเปนจริงของสหกรณ 
  (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
เพ่ือประเมินผลและอาจใหคาํแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่อ่ืน ๆ  
ทั้งทางวิชาการและทางปฏบิัติในกิจการนั้น ๆ 
  (3)  ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณตลอดจนหนังสือ
สัญญาจาง และหลักประกนั 
  (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใชจายเงินตาม
ประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ 
  (5)  เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง
แผนงาน  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มต ิและคําสั่งตาง ๆ 
  (6)  ตรวจสอบการปฏิบัตติามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มต ิและคําสั่ง
ของสหกรณหรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร   
           ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป  แลวเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําปตอทีป่ระชุมใหญดวย 
 


