หมวด 9
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตัง! ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมคี วามซือสัตย์สุจริต
มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพือแต่งตัง& หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีมลี กั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกให้
มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง& หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผูจ้ ดั การรับทราบ และรับรองทีจ ะปฏิบตั หิ น้าทีด งั กําหนดไว้ใน ข้อ 94 เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์เกียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตัง&
หรือจ้าง การกําหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 93. การดํ า รงตํา แหน่ ง ผู จ้ ดั การสหกรณ์ สหกรณ์อ าจจ้า งผู จ้ ดั การโดยกํา หนดระยะเวลาหรือ ไม่ กาํ หนด
ระยะเวลาก็ได้
ข้อ 94. อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีในการจัดการทัว ไปและรับผิดชอบ
เกียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง& ในข้อต่อไปนี&
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุ ระจัดให้ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือ
ชือในทะเบียนสมาชิก และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุ มให้มีการเก็บเงินค่ าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ ายคืนค่ าหุน้ และชักชวนการถือหุน้ ใน
สหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ น ธุ ระในการตรวจสอบคํา ขอกู ้ จ่ ายเงิน กู ้ จัด ทําเอกสารเกียวกับเงินกู ้ ให้เป็ นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกียวกับเงินค่าหุน้ และเงินให้กูท้ ุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข องสหกรณ์ตามอํานาจหน้าทีท กี าํ หนดในระเบียบของสหกรณ์
(7) กํา หนดหน้า ทีและวิธีปฏิบตั ิง านของบรรดาเจ้า หน้า ทีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น ผู บ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ หล่านัน& ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(8) เป็ นธุ ระกวดขันในเรืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการ
รับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่าง ๆ เกียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก าํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนต่างๆของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั
(10) ติดต่ อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ และ
ประชุมคณะกรรมการอืน ๆ
(11) รับผิด ชอบจัดทํา งบดุ ลรวมทัง& บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานประจํา ปี แสดงผลการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพือ เสนอต่อทีป ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ

(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
(13) จัดทําแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ ห้สอดคล้องกับแผนงานทีไ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป ระชุมใหญ่
(14) เข้า ร่ ว มประชุ ม และชี& แ จงในการประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ และประชุ ม
คณะกรรมการอืน ๆ เว้นแต่กรณีซงึ ทีป ระชุมนัน& ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(15) ปฏิบตั กิ ารเกียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดู แลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาทีท าง ราชการกําหนด
(19) คํา& ประกันเงินกูท้ สี หกรณ์กูย้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา& ประกันในฐานะส่วนตัว
(20) ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการ หรือคณะกรรมการอืน ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย
หรือตามทีค วรกระทํา เพือ ให้กจิ การในหน้าทีล ุลว่ งไปด้วยดี
ข้อ 95. การพ้นจากตําแหน่ งของผู จ้ ดั การ ผู จ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตําแหน่ งด้วยเหตุอย่างหนึ งอย่างใด
ดังต่อไปนี&
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กาํ หนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่าได้กระทําการหรือละเว้นการ
กระทําการใด ๆ อันอาจทําให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 96. การลาออก ให้ผู จ้ ดั การสหกรณ์ยืน หนัง สือ ถึง สหกรณ์ก่อ นวัน ทีจ ะออกไม่น อ้ ยกว่ า สามสิบวัน และให้
เลขานุ การคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นาํ เสนอทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พจิ ารณาการลาออกนัน& การยับยัง&
การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทําได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 97. การมอบหมายงานในหน้าทีผูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนิ นการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการจัดจ้างและแต่ง ตัง&
ผู จ้ ดั การหรือ สหกรณ์ย งั ไม่อ ยู ่ใ นฐานะที จ ะจัด จ า้ งเจ า้ หน้า ทีส หกรณ์ใ นตํา แหน่ ง อืน ด ว้ ยได ใ้ ห ค้ ณะกรรมการดํา เนิ น การ
มอบหมายงานในหน้าทีผ ูจ้ ดั การให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึงตามทีเ ห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 98. การแต่งตัง! ผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ ถ้าตําแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง& ให้ผูใ้ ดดํารงตําแหน่ง
แทน หรือเมือ ผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีไ ด้เป็ นครัง& คราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ่วย ผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข อง
สหกรณ์ตามทีค ณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษาการแทน

ข้อ 99. การเปลียนผูจ้ ดั การ ในกรณี ทมี กี ารเปลีย นผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าทีของคณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มี
การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี&สนิ ตลอดจนจัดทํางบดุลของสหกรณ์เพือทราบฐานะอัน
แท้จริงก่อนทีจ ะส่งมอบงาน
ข้อ 100. เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง& เจ้าหน้าทีอ นื
ตามความจําเป็ นเพือ ปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม ลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) (4) ทัง& นี& ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ ซึง คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

