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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

วาดวย 

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2547 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 74.(8)ขอ 87.ขอ 90.ขอ 91.ขอ 92. และขอ 

100.(8) มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งท่ี 7/2547 วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ไดกําหนดระเบียบวา

ดวยอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสหกรณ  ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบรานสหกรณเทคนิคเชียงใหม จํากัด  วาดวยอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสหกรณ  พ.ศ. 2547” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2547  เปนตนไป 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”    หมายถึง รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 “ประธานกรรมการ”   หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณ  

   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด                                                         

 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค

   เชียงใหม จํากัด                         

  “กรรมการ”   หมายถึง กรรมการดําเนินการรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค 

   เชียงใหม จํากัด                                                                 

 “เจาหนาท่ี”     หมายถึง ผูท่ีไดรับการจางและบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติงาน 

   ประจํารานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

   ในตําแหนงท่ีกําหนดไวโดยไดรับเงินคาจางประจํา 

   เปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของสหกรณ 

 

 ขอ 4. เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีระบบ และใหบัง

เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุด สหกรณจึงไดกําหนดอํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีสหกรณตาม

ตําแหนงหนาท่ีแตละระดับไวดังนี้ 

 

หมวด 1 

ผูจัดการ 
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 ขอ 5. ผูจัดการ  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดการท่ัวไปและความรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการ

ประจําของสหกรณ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบาย คําสั่งของสหกรณ มติของคณะกรรมการดําเนินการท่ีชอบ

ดวยกฎหมายและตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ขอ 87. ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณใหเปนการ

ถูกตอง ตลอดจนเปนธุระอํานวยความสะดวก จัดใหผูท่ีไดรับการพิจารณาเขาเปนสมาชิก ลงลายมือชื่อใน

ทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

 (2) เปนธุระอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บเงินคาหุน การถือหุนเพ่ิม การโอนหุนและการ

จายคืนคาหุนของสมาชิก ตามขอบังคับของสหกรณ 

 (3) รวมพิจารณาจัดจางเจาหนาท่ีของสหกรณตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกําหนดในระเบียบวาดวย

เจาหนาท่ีของสหกรณ โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 

 (4) เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในตําแหนงเหลานั้น

ตามท่ีสหกรณกําหนด ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย 

 (5) เปนธุระกวดขันควบคุมในเรื่อง การออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญเก่ียวกับ 

การซ้ือ การขาย และการทําธุรกิจตาง ๆ ของสหกรณ ท้ังนี้ ตองเปนไปดวยความเท่ียงตรงสุจริต 

 (6) รับผิดชอบในการรับ-จายเงิน ของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและ

เอกสารตาง ๆ เก่ียวกับการเงินไวโดยครบถวน 

 (7) เก็บรักษาเงินสดของสหกรณภายในจํานวนท่ีคณะกรรมการดําเนินการอนุญาตใหสํารอง

จายในกิจการของสหกรณ และจัดสงเงินของสหกรณนอกจากจํานวนดังกลาวนั้น เขาฝากตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณวาดวย การรับ-จาย และเก็บรักษาเงิน 

 (8) รับผิดชอบและควบคุมดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

 (9) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญ 

 (10) จัดทําแผน โครงการและประมาณการรายไดรายจายประจําปของสหกรณ เสนอตอ

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอท่ีประชุมใหญ 

 (11) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ จากท่ี

ประชุมใหญ 

 (12) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ ตอคณะกรรมการดําเนินการ 

 (13) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ ตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนด 

 (14) รักษาดวงตราของสหกรณและรับผิดชอบดูแล สํานักงาน อาคาร อุปกรณและทรัพยสิน

ตาง ๆ ของสหกรณตลอดจน ผลิตภัณฑและสินคาอ่ืน ๆ ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 
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 (15) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและ

ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวนแตกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม 

 (16) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการและประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

 (17) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 

 (18) จัดการท่ัวไปในสวนท่ีเก่ียวกับ ธุรกิจ การคา และการบริการ ดําเนินการคา การบริหาร

ดวยความเท่ียงตรงสุจริต เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

 (19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ

มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาท่ีลุลวงไปดวยดี รวมท้ังในขอตอไปนี้ 

 19.1 ควบคุมการใชคอมพิวเตอรและดูแลฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 19.2 ควบคุมการใชจายเงินงบตามโครงการ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารเงิน

โครงการใหคณะกรรมการทราบทุกครั้งเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้น 

 19.3 ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เสนอตอคณะกรรมการ  

ดําเนินการใหรับทราบและพิจารณาปละสองครั้ง 

 19.4 เสนอผลการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาท่ี เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ปกติหรือเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนพิเศษในรอบสิ้นปทางบัญชีตอคณะกรรมการดําเนินการ 

 19.5 มีอํานาจสอบสวน สืบสวน ลงโทษทางวินัยแกเจาหนาท่ีของสหกรณ โดยเสนอ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นชอบดวย 

 19.6 มีอํานาจสั่งการและมอบหมายหนาท่ีใหเจาหนาท่ีในตําแหนงใด ๆ ทําการแทน 

เจาหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไดเปนการชั่วคราว 

 ขอ 6. ในการปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ ตองกระทําตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ตลอดจนมติ

ของคณะกรรมการดําเนินการอันชอบดวยกฎหมาย  โดยเครงครัด 

 กรณีท่ีผูจัดการ ปฏิบัติหรือละเวนในการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระทําการใดไปโดยความประมาทเลินเลอ

จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย หรือเกิดขอบกพรองทางการเงิน การบัญชี  ผูจัดการจะตองรับผิดชอบ

ชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดใหแกสหกรณ 

 

หมวด 2 

รองผูจัดการ 
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 ขอ 7. รองผูจัดการ   มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาท่ีตามคณะกรรมการดําเนินการหรือผูจัดการมอบหมาย หรือตามท่ีควร

กระทําเพ่ือใหกิจการในหนาท่ีของตนลุลวงไปดวยดี 

(2) ชวยควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีให

เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบ และนโยบายของสหกรณ 

(3) ชวยตรวจสอบความถูกตองของบันทึกความเห็น เอกสารทางธุรการ การเงิน การบัญชี

เสนอตอผูจัดการ เพ่ือประกอบการประชุม 

(4) จัดสงรายงานและขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ทําหนาท่ีแทนผูจัดการเม่ือผูจัดการมอบหมาย หรือทําหนาท่ีแทนผูจัดการเม่ือตําแหนง

ผูจัดการวางลง จนกวาจะมีการแตงตั้งผูจัดการใหม 

(6) รับผิดชอบตอขอบกพรองท้ังปวง อันเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีอ่ืน ท่ีไดรับการสั่ง

การหรือมอบหมายจากตนเองท่ีรับผิดชอบอยู 

 

หมวด 3 

เจาหนาที่อ่ืน 
 

 ขอ 8. เจาหนาท่ีระดับ 2  ซ่ึงไดแก  เจาหนาท่ีบัญชี  เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีทะเบียน เจาหนาท่ี

สินเชื่อ  เจาหนาท่ีการตลาด  นายชางมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในสายงานตาง ๆ  ตามระเบียบนี้และตามท่ี 

ผูจัดการมอบหมาย หรือกรรมการผูทําหนาท่ีผูจัดการมอบหมาย  ดังนี้ 

   8.1 เจาหนาท่ีบัญชี  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบัญชีดังตอไปนี้ 

   เอกสารทางบัญชี 

  (1) จัดทําบัญชียอยทุกประเภท 

  (2) จัดเตรียมและจัดทําเอกสารหลักฐานทางการเงิน  เชน  การเบิก  การจาย  การรับ

เงิน การออกใบชําระหนี้ การคํานวณดอกเบี้ยสินคาเชาซ้ือ คํานวณคาปรับชําระเกินกําหนดรวมท้ังการทําเรื่อง

ขออนุมัติตาง ๆ เพ่ือนํามาประกอบการลงบัญชีใหเรียบรอยกอนท่ีจะใหเจาหนาท่ีการเงินหรือผูจัดการทําการ

รับเงินและจายเงิน เอกสารประกอบการลงบัญชีจะตองรวบรวมจากหลักฐานตามลักษณะของรายการทางการ

เงินท่ีเกิดข้ึนตามจํานวนท่ีปรากฏในเอกสารนั้น ๆ ซ่ึงเอกสารมี 2 ประเภท คือ  

  ก. เอกสารภายในเปนเอกสารท่ีสหกรณจัดทําข้ึน เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเงิน 

ใบสําคัญรับเงิน ใบสําคัญจาย  เปนตน 

  ข. เอกสารภายนอกเปนเอกสารท่ีสหกรณไดรับจากผูอ่ืน เชน ใบกํากับสินคาท่ี

เจาหนาท่ีออกให  บิลคาใชจาย  บิลเจาหนี้  บิลลูกหนี้ เปนตน 

 (3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ วาถูกตองสมบูรณหรือไมกอนใหผูจัดการรับและ

จายเงิน  เชน  มีลายมือชื่อผูอนุมัติครบถวนเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนคาใชจาย

ถูกตองหรือเปนรายไดท่ีไดรับครบถวนหรือไม  พรอมท้ังคํานวณตัวเลขตรวจสอบดูระยะเวลาวันจายเงิน 
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เปนตน 

 (4) รวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการเงินหลังจากตรวจสอบถูกตองแลว

และหลังจากท่ีฝายการเงินรับเงินหรือจายเงินมาวิเคราะหและจัดทํางบหนาใบสําคัญรับ ใบสําคัญจายและใบ

โอนไปบัญชีแยกประเภทแตละบัญชีท่ีกําหนดไวแลวหรือกําหนดข้ึนใหม 

 (5) นําเอกสารการเงินท่ีรับมอบจากเจาหนาท่ีตาง ๆ ท่ีไดจัดทํางบหนาใบสําคัญแลว 

ทุกประเภทตาม (4) ลงรายการในสมุดบัญชีข้ันตน ไดแก สมุดเงินสดรับ เงินสดรับ  เงินสดจาย สมุดซ้ือสินคา

หรือผลิตภัณฑ  สมุดขายสินคา  สมุดมหาคณนาลูกหนี้และสมุดรายวันท่ัวไปใหเปนประจําวันแลวยอดจากสมุด

บัญชีข้ันตนไปลงสมุดบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  โดยจัดทําใหถูกตองเรียบรอยและใหเปนปจจุบัน 

 (6) ทําหนาท่ีปดบัญชีเปนประจําวัน โดยเฉพาะบัญชีเงินสดตองปดทุกวันทําการปด

บัญชีประจําเดือนและประจําปพรอมกับนําเสนอใหผูจัดการและสหกรณจังหวัดทําการตรวจสอบ 

 (7) ควบคุมและจัดทําบันทึกลงรายละเอียดบัญชียอยตาง ๆ เชน บัญชียอยลูกหนี้

การคา บัญชียอยเจาหนี้ บัญชียอยทุนเรือนหุน บัญชียอยเจาหนี้การคา เปนตน ใหถูกตองเรียบรอยสมบูรณเปน

ปจจุบัน 

 (8) ควบคุมดูแลและเก็บรักษาใบสําคัญ เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับการเงินของ

สหกรณ เชน ตนข้ัวใบสําคัญรับ ใบสําคัญจาย สมุดบัญชีทุกประเภททุกเลม ไวใหครบถวน จัดใหเปนหมวดหมู

อยูในท่ีปลอดภัย คนหางายและพรอมท่ีจะนํามาใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบไดสะดวก  ควบคุมและจัดทํา

สมุดทะเบียนพรอมท้ังคํานวณเงินปนผลตามหุน  หรือเงินเฉลี่ยคืนตามสวนอุดหนุนเพ่ือเตรียมจายใหกับสมาชิก 

 (9) รวมกับเจาหนาท่ีอ่ืนตรวจสอบสินคาคงเหลือวัสดุคงเหลือ ทรัพยสินของสหกรณ

และลูกหนี้ตาง ๆ  ใหมียอดตรงตามยอดในบัญชีแยกประเภทและสมุดทะเบียนตาง ๆ 

  งานดานงบประมาณ 

 (1) เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเงินของสหกรณ  พรอมท้ังจัดทําสถิติทางการเงินท่ี

สมาชิกกระทําธุรกิจกับสหกรณเสนอผูจัดการพิจารณาจัดทํารายงาน 

 (2) เก็บรวบรวมขอมูลตัวเลขรายได  และคาใชจายของสหกรณเสนอผูจัดการเพ่ือ

จัดทํางบประมาณ 

 (3) ประสานงานกับเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ในการรวบรวมขอมูลการทําธุรกิจ ของสหกรณ 

 

   

  งานสรุปดานบัญชีและงานอ่ืน 

  (1) จัดทํารายงานกิจการประจําเดือน แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอ

ผูจัดการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

  (2) รวบรวมเก็บยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  จัดทํางบทดลองเสนอให

ผูจัดการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนภายในวันท่ี 5 ของเดือน 

  (3) จัดทํารายงานแสดงฐานะการเงินของสหกรณประจํางวด 3 เดือนเสนอผูจัดการ 

  (4) จัดทํารายงานงบการเงินประจําป เพ่ือเสนอผูจัดการใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ 
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  (5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูจัดการมอบหมายเปนครั้งคราว 

  8.2 เจาหนาท่ีการเงิน  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานการเงินของสหกรณดังตอไปนี้ 

  (1) รับเงินและจายเงินของสหกรณใหกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับงานของสหกรณ 

  (2) สําหรับเงินคาขายสินคา ใหรับจากเจาหนาท่ีขายสินคาและเก็บเงินสินคา พรอมท้ัง

ทําหลักฐานการรับเงินใหถูกตองท้ังสองฝาย รวมท้ังจัดทําบัญชีเงินสดรับ บัญชีเงินสดจาย ใหเปนปจจุบัน 

พรอมท้ังสรุป เงินสดรับ เงินสดจาย ประจําวันใหเสร็จในแตละวันและรายงานใหผูจัดการทราบทุกวัน 

 (3) นําเงินสดคงเหลือหลังจากหักเงินสดภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

กําหนด (เงินสดท่ีเก็บรักษาไวใชจายประจําวันไดไมเกิน 80,000 บาท) ใหนําฝากธนาคารหรือสถาบันทาง

การเงินท่ีสหกรณเปดบัญชีอยู 

 (4) ควบคุมและจัดทําทะเบียนคุมสมุดเช็คทุกอยางใหเปนปจจุบัน 

 (5) ควบคุมและจัดเก็บสมุดบัญชีเงินฝาก สมุดเช็ค รวมท้ังตราประทับของสหกรณไวใน

ตูนิรภัย หรือสถานท่ีท่ีปลอดภัย 

 (6) ประสานงานติดตอระหวางสหกรณกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน อันเก่ียวของกับ

การเงินของสหกรณ ตลอดจนขาวสารความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการเงินการคลังท่ีเปนปจจุบัน 

 (7) ดําเนินการเก่ียวกับการคํานวณเงินหักภาษีเงินไดของเจาหนาท่ีหรือการหักภาษีพึง

ไดของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการของสหกรณจัดสงใหสํานักงานสรรพากรทองท่ี 

 (8) จัดทําทะเบียนผูประกันตนของเจาหนาท่ีทุกคน พรอมจัดเก็บเงินประกันสังคมจาก

เจาหนาท่ีเพ่ือนําสงสํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ แลวแตกรณี 

 (9) ดําเนินการจัดทําเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินเดือน  เงินคาจาง 

เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ เงินชวยเหลือสวัสดิการตาง ๆ ของเจาหนาท่ี  และสมาชิก 

 (10) จัดทํารายงานสถานะทางการเงิน ประจําวัน ประจําเดือน ประจําป เสนอแจงให

ผูจัดการและเหรัญญิกทราบ พรอมนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ 

 (11) ดําเนินการจัดทําแผนเก่ียวกับรายได- คาใชจายของสหกรณ  เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการจะไดจัดทําแผนรายไดคาใชจายประจําปเสนอท่ีประชุมใหญตอไป 

 (12) จัดทํารายละเอียดและเบิกจายเงินคาตอบแทนตาง ๆ เชน คาตอบแทนการ

ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน ท่ีปรึกษา คาตอบแทนในการดําเนินการประชุมใหญ

ประจาํป  ตลอดจนคาใชจายเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาท่ีพัก คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีทางสหกรณไดมีคําสั่งใหบุคคลใด

ออกไปปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกิจการสหกรณ 

 (13) เบิกจายเงิน จากกองทุนตาง ๆ ใหถูกตองตามระเบียบของการใชเงินทุนประเภท

นั้น ๆ ท่ีไดรับอนุมัติการจัดสรรใชจายจากท่ีประชุมใหญ  หรือจากมติการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

 (14) ติดตามหนี้สินท่ีสมาชิกคางชําระ และออกเอกสารใบแจงหนี้- แจงเบี้ยปรับใหกับ

สมาชิกท่ีคางชําระผิดนัดตามสัญญาเชาซ้ือสินคา 

 (15) ควบคุมรักษาเอกสารทางการเงินพรอมจัดทําทะเบียนควบคุมการใชเอกสาร เชน

ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือ ใบสําคัญงบหนารายรับรายจาย 
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 (16) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  8.3 เจาหนาท่ีทะเบียน   มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 (1)  ควบคุม จัดทําบันทึกรายละเอียดสมุดทะเบียนตาง ๆ เชน ทะเบียนสมาชิก

ทะเบียนหุน ดัชนีทะเบียนหุน  ทะเบียนหุนรับซ้ือคืน ทะเบียนครุภัณฑ ทะเบียนทรัพยสิน  เปนตน 

 (2) รับผิดชอบในการรับสมัครสมาชิกใหม การออกใบหุน และการรับซ้ือหุนคืน เม่ือ

สมาชิกลาออก การโอนหุน การขอหุนเพ่ิม ตลอดจนเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 (3) ทําหนาท่ีคํานวณเงินปนผลตามหุน และเงินเฉลี่ยคืนยอดซ้ือ เพ่ือจายเงินปนผล

ใหแกสมาชิก รวมถึงการแยกรายละเอียดเงินปนผลคางจาย 

 (4) จัดสงสําเนาทะเบียนหุนและแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนหุนดังกลาวตอนาย

ทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหถูกตองเรียบรอยเปนปจจุบัน 

 (5)  รับผิดชอบในการปอนขอมูลสมาชิกในระบบคอมพิวเตอร ท้ังสมาชิกใหม และ

สมาชิกเกาท่ีเพ่ิมหุน รวมถึงการตัดยอดสมาชิกใหเปนปจจุบัน 

 (6) จัดทํารายงานการเก็บเงินคาหุนเพ่ิม คาธรรมเนียมแรกเขา เปนประจําเดือนเพ่ือ

เสนอใหผูจัดการและคณะกรรมการดําเนินการไดรับทราบ 

 (7) จัดทําทะเบียนประวัติเจาหนาท่ี ตลอดจนตรวจเอกสารสัญญาจางเจาหนาท่ี หลัก

คํ้าประกันในแตละป และทะเบียนประวัติกรรมการดําเนินการ ในแตละวาระใหเปนปจจุบัน 

 (8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  8.4 เจาหนาท่ีสินเช่ือ   มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

  (1) จัดเตรียมสัญญาเชาซ้ือสินคา–หลักฐานการคํ้าประกัน–หลักฐานการยินยอมใหหัก

ชําระหนี้ 

  (2) แนะนํา และรวบรวมตรวจสอบเอกสารสําคัญตาง ๆ ในการท่ีสมาชิกขอรับบริการ

ดานสินคาเชาซ้ือ เพ่ือเสนอใหผูจัดการและกรรมการท่ีรับผิดชอบลงนาม 

  (3) คํานวณอัตราดอกเบี้ยสินคาเชาซ้ือ–เบี้ยคาปรับ พรอมจัดทําทะเบียนเงินงวดชําระ

หนี้แจงใหผูจัดการ–เจาหนาท่ีการเงิน และสมาชิกผูใชบริการไดรับทราบ 

  (4) ติดตามการชําระหนี้ตามงวดในสัญญา 

  (5) จัดทํารายงานดานงานสินเชื่อใหผูจัดการและคณะกรรมการดําเนินการไดรับทราบ

เปนประจําทุกเดือน และสรปุยอดประจําป 

   (6) จัดทําแผนงาน การขยายหรือการลดลง ของธุรกิจดานสินคาเชาซ้ือ 

   (7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  8.5 เจาหนาท่ีการตลาด   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 งานดานการจัดซ้ือ   

 (1) จัดซ้ือจัดหาสินคาเครื่องอุปโภค-บริโภค เพ่ือนํามาจําหนายใหแกสมาชิกเพียงพอ 

ตามปริมาณความตองการของสมาชิก 
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 (2) จัดซ้ือจัดหาสินคาประเภทเครื่องใชอํานวยความสะดวก เครื่องจักรกลตาง ๆ ท่ีมี

คุณภาพและเหมาะสมกับราคา เพ่ือใหบริการแกสมาชิกตามท่ีตองการ 

 (3) สืบราคาสินคาและติดตอแหลงท่ีจะซ้ือสินคาประเภทตาง ๆ  จากแหลงผลิตหรือ

ตัวแทนจําหนายโดยตรง พรอมท้ังเสนอผูจัดการเพ่ือพิจารณาตามอํานาจลําดับการสั่งซ้ือตอไป 

 (4) ติดตอสั่งซ้ือและติดตามผลการสั่งซ้ือสินคาตามท่ีไดรับอนุมัติใหจัดซ้ือสินคา 

 (5) ควบคุมดูแลการขนสงสินคาตามท่ีสหกรณไดสั่งซ้ือและตรวจนับสินคาใหถูกตอง

ตามจํานวนในใบนําสงสินคาและรับมอบสินคา 

 (6) การจัดซ้ือจัดหา วัสดุ–ครุภัณฑ ท่ีใชประจําสํานักงานใหดําเนินการตามระเบียบวา

ดวยการพัสดุ อยางเครงครัด 

 (7) คํานวณราคาซ้ือตอหนวยและกําหนดราคาจําหนายตอหนวย เพ่ือเสนอใหผูจัดการ

เห็นชอบกอนการติดประกาศราคาขายในตัวสินคาทุกชนิดทุกประเภท 

 (8) เสนอความเห็นเก่ียวกับการขอเปลี่ยนแปลงราคาจําหนายสิ่งของใหเปนไปตาม

ภาวะของราคาตลาด  

 (9) กอนสิ้นปทางบัญชีใหรวมกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทําการสํารวจตรวจนับ

สินคาคงเหลือและตีราคาสินคาคงเหลือในวันสิ้นปทางบัญชี สินคาท่ีเสื่อมชํารุดเพ่ือขอตัดราคา 

 งานดานการขาย และอ่ืน ๆ  

 (1) ประชาสัมพันธสินคาตาง ๆ ท่ีสหกรณดําเนินการทางธุรกิจอยู เพ่ือใหสมาชิกและ

บุคคลภายนอกไดรับทราบ 

 (2) สนับสนุนชวยเหลือเจาหนาท่ีฝายขายสินคาและเจาหนาท่ีฝายคลังสินคา 

 (3) ติดตอสํารวจความตองการสินคาหรือผลิตภัณฑของสมาชิกท่ีประสงคจะขายผาน

ทางสหกรณ ท้ังดวยเงินสดและเงินเชื่อ 

 (4) ควบคุมการขายสินคาประเภทเครื่องเขียนแบบเรียน เครื่องมือเครื่องใช

ประกอบการเรียน เครื่องแตงกายตาง ๆ ของนักศึกษา ใหเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 (5) สรุปยอดรายงานการขายสินคาตาม (3) เปนประจําวันกอนปดทําการ เพ่ือเสนอให

ผูจัดการไดรับทราบและจะไดนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการทราบตอไป 

 (6) รวบรวมสินคาตาม (3) คงเหลือ เพ่ือแจงนําสงคืนใหกับผูท่ีเก่ียวของ 

 (7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 8.6 นายชาง  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

 (1) ควบคุมรับผิดในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ งานซอมบํารุงรักษาเครื่องใช เครื่องจักรกล 

หรือครุภัณฑตาง ๆ ท่ีมีใชอยูในสํานักงานสหกรณ 

 (2) ติดตอประสานงานเปนธุระจัดการในการท่ีสมาชิกมาใชบริการดานงานซอม

บํารุงรักษาเครื่องใช  เครื่องจักรกล  เครื่องยนต  ครุภัณฑตาง ๆ ของสมาชิก 

 (3) ใหบริการงานดานจัดทําจัดสราง ซอมบํารุงรักษา ตามท่ีสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

มาขอใชบริการ หรือตามท่ีสหกรณเปดธุรกิจการรับบริการอยู 
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 (4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ขอ 9. เจาหนาท่ี ระดับ 1  ซ่ึงไดแก  เจาหนาท่ีธุรการ  เจาหนาท่ีขายสินคา  เจาหนาท่ีคลังสินคา  

ชางฝมือ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในสายงานตาง ๆ ตามระเบียบนี้และตามท่ีผูจัดการมอบหมายหรือ

กรรมการผูทําหนาท่ีผูจัดการมอบหมาย ดังนี้ 

     9.1 เจาหนาท่ีธุรการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 (1) งานดานสารบรรณ  ประชาสัมพันธ และอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกและ

บุคคลภายนอกท่ีมาติดตอกับงานสหกรณ 

 (2) ติดตอสื่อสารและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสหกรณตามท่ี

ผูจัดการหรือคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 (3) จัดทําเอกสารคูมือ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน คําสั่งประกาศของ

สหกรณ 

 (4) ทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 (5) จัดทําวาระการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืน หรือ

วาระการประชุมใหญประจําป 

 (6) ควบคุมดูแลการ รับ–สง หนังสือ รางหนังสือ โตตอบหนังสือ ลงทะเบียนเอกสาร 

ตามระบบงานสารบรรณ ใหเปนปจจุบัน รวมถึงการทํางานเอกสารท่ีไดรับอนุมัติเห็นชอบแลวตามอายุความ

การเก็บรักษาเอกสาร 

 (7) รวบรวมเก็บสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน เขา–ออก ประจําวันทําการ การลงเวลาการเขา

ออกนอกสถานท่ีทําการ ของเจาหนาท่ีสหกรณทุกระดับ เพ่ือสงมอบใหผูจัดการหรือกรรมการผูรับผิดชอบ 

 (8) งานรับ–สงโทรศัพท–โทรสาร บันทึกการใชโทรศัพท–โทรสารทางไกล 

 (9) ควบคุมดูแล–บันทึกการขอใชรถ ของสหกรณตามท่ีไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

  (10) ดูแลรักษาและสํารองขอมูลระบบคอมพิวเตอร ทุกวันเพ่ือกันขอมูลไมใหสูญหาย 

  (11) ดูแลควบคุมปองกันหามไมใหบุคคลภายนอกท่ีไมกิจธุระเก่ียวของเขามาใช

คอมพิวเตอรหรือตรวจดูขอมูลโดยไมไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน 

  (12) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 9.2 เจาหนาท่ีขายสินคา   มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฎิบัติงาน ดังนี้ 

 (1) ใหบริการลูกคาดวยกิริยา  มารยาท วาจาสุภาพเรียบรอย และชวยเหลือเจาหนาท่ี

อ่ืนเม่ือมีความจําเปน 

 (2) เก็บเงินลูกคาท่ีมาใชบริการ ดวยความรวดเร็ว ถูกตองท้ังในการเก็บเงิน ทอนเงิน 

การสอบถามหมายเลขประจําตัวสมาชิก การใหสวนลดและการใหของแถม 

 (3) ใชเครื่องเก็บรักษาเงินสด เครื่องตัดยอดสินคา รับจาย โดยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอรใหถูกตองและรวดเร็ว 
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 (4) รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด จัดความสะดวกบริเวณจุดชําระเงินใหเรียบรอย

ตลอดจนตรวจตราดูแลวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการขายสินคา เชน ถุงใสสินคา ตะกราใสสินคา ฯลฯ ให

เพียงพอตอความตองการใชงาน หามนําของใชสวนตัวมาเก็บรักษาไวในจุดชําระเงิน 

 (5) สั่งเบิกสินคามาขายตามกําหนดเวลา และตรวจนับจํานวนสินคาใหถูกตองเปน

ปจจุบัน 

 (6) ดูแลรักษา ทําความสะอาด สินคา อุปกรณชั้นวางสินคา จัดตกแตงสินคาใหเปน

หมวดหมูและใหดูดีเรียบรอยสะอาด สะดวกตอการใชบริการ 

 (7) ตองรูและเขาใจในคุณภาพ วิธีใช บํารุงรักษาของสินคา พรอมท้ังสามารถอธิบายให

ลูกคาทราบ 

 (8) ตรวจสอบสินคาชํารุดหรือเสื่อมสภาพ รายงานใหผูจัดการไดรับทราบ 

 (9) ตรวจสอบสินคาท่ีใหบริการหากขาดจํานวนปริมาณท่ีกําหนด ใหแจงผูจัดการทราบ

เพ่ือการเบิกจายหรือสั่งซ้ือเขามาจําหนายใหเพียงพอตลอดจนควบคุมดูแลสินคาไมใหสูญหาย 

 (10) สงมอบเงินสด พรอมรายงานสงเงินสด ตามแบบท่ีสหกรณกําหนดใหกับเจาหนาท่ี

การเงิน กอนปดเวลาทําการเปนประจําวัน 

 (11) รวบรวมยอดซ้ือสินคาของสมาชิกแตละบุคคลในแตละวันทําการเพ่ือแจงให

เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีทะเบียน และผูจัดการไดรับทราบ 

 (12) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 9.3 เจาหนาท่ีคลังสินคา   มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 (1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในคลังสินคาใหถูกตองเรียบรอย ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 (2) เก็บรักษาใบสั่งสินคา ใบกํากับสินคา พรอมท้ังตรวจตราสินคาท่ีฝายจัดซ้ือสั่ง ให

ตรงกับใบสั่งซ้ือ และตรวจนับสินคาใหถูกตองตรงกับใบกํากับสินคา กอนลงชื่อกํากับในใบสินคา กรณีท่ีสินคาไม

ครบหรือเกินจํานวนกวาในใบสั่งซ้ือ จะตองไมลงลายมือชื่อในใบกํากับสินคานั้น และพรอมกันนั้นตองแจงให

ผูเก่ียวของท่ีมีอํานาจไดรับทราบเพ่ือการแกไขในทันที 

 (3) สินคาท่ีรับไวจะตองจดรหัสบารโคด จํานวนบรรจุ ขนาด  กลิ่น สี ลงในใบกํากับ

สินคาพรอมสงบิลใบกํากับสินคาใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําขอมูลบันทึกลงในระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร 

 (4) สินคาท่ีรับไวตองจัดเก็บรักษาใหเปนระเบียบหมวดหมูตามประเภทของสินคานั้น ๆ  

 (5) ควบคุมการจายสินคาจากคลังสินคาสินคาลงสูจุดขายใหถูกตองอยูเสมอ 

 (6) ตรวจตราดูแลมิใหบุคคลอ่ืนท่ีไมมีสวนเก่ียวของเขามาในบริเวณคลังสินคา 

 (7) ดูแลรักษา ทําความสะอาด พ้ืนท่ีบริเวณคลังสินคาใหเรียบรอย อีกท้ังปองกันสิ่งท่ี

จะเปนอันทําใหสินคาเสียหาย 

 (8) สินคาชนิดใดประเภทใดท่ีเก็บรักษาไวนานเกินกวาเวลาท่ีกําหนด ใหเสนอรายงาน

ผูจัดการไดรับทราบเพ่ือดําเนินการอยางอ่ืนตอไป 

 (9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  9.4 ชางฝมือ  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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 (1) ปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษา งานบริการทางดานชางเทคนิคตาง ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมายหรืองานท่ีสหกรณไดเปดใหบริการ 

 (2) รายงานผลการปฏบิัติงานในสายงานชางใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ 

 (3) ใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในสายงานอ่ืน ๆ ท่ีรองขอความชวยเหลือ 

 (4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ขอ 10. ลูกจาง  ซ่ึงไดแก นักการภารโรง  คนสวน คนงาน คนยาม พนักงานขับรถยนต มีหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในสายงานตาง ๆ ตามระเบียบนี้และตามท่ีผูจัดการมอบหมาย หรือกรรมการผูทําหนาท่ี

ผูจัดการมอบหมาย ดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติงานดูแลดานการรักษาความสะอาดบริเวณ สํานักงาน และพ้ืนท่ีโดยรอบท่ี

ทําการ ตลอดจนอาคารสถานท่ี 

 (2) จัดตกแตงภูมิทัศนบริเวณพ้ืนท่ี และภายในสํานักงาน ใหสวยงามเหมาะกับการเปน

สถานท่ีใหบริการกับผูท่ีเก่ียวของ 

 (3) ใหการชวยเหลือกับเจาหนาท่ีสายงานทุกฝายเม่ือมีการรองขอ 

 (4) อยูเวรยามรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของสหกรณตามวันเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง

มอบหมาย 

 (5) ดูแลรักษายานยนต ตลอดจนเครื่องจักรกลตาง ๆ ของสหกรณใหอยูในสภาพพรอม

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (6) ใหการตอนรับสมาชิกหรือผูมาติดตองานสหกรณดวยความยินดี สุภาพเรียบรอย 

 (7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ขอ 11. ใหผูจัดการหรือกรรมการผูทําหนาท่ีผูจัดการมีอํานาจในการมอบหมายหนาท่ีงานแตละงาน

ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบในงานสวนใดก็ได ตามความเหมาะสม และความสามารถความถนัดของ

แตละบุคคลไป โดยรองผูจัดการตองชวยกํากับดูแลอยางใกลชิด เม่ือมอบหมายงานหนาท่ีใหเจาหนาท่ีแลวให

รายงานคณะกรรมการดําเนินการไดรับทราบและประกาศแจงใหสมาชิกแจงใหสมาชิกหรือผูมาติดตองาน

สหกรณไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 ขอ 12. ถาเจาหนาท่ีของสหกรณทุกระดับตําแหนง ตั้งแตระดับตําแหนงผูจัดการ จนถึงระดับ

ตําแหนงลูกจาง ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยความประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย บุคคลดังกลาวจะตองรับผิดชดใชตอคาเสียหายท่ีเกิดอันเนื่องจากการนั้น ๆ เต็มตามจํานวนมูล

คาท่ีเสียหาย 

 ขอ 13. การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ตองกระทําใหถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับและ

ระเบียบของสหกรณตลอดจนมติ คําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรมของสหกรณ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลดีตอ

กิจการของสหกรณ 
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 ขอ 14. เพ่ือเปนขอผูกพัน และประกอบกับระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาท่ี 

ใหเจาหนาท่ีทุกระดับตําแหนง ลงลายมือชื่อรับทราบในการปฏิบัติหนาท่ีไวดวย ท้ังเพ่ือเปนการขจัดขออางของ

เจาหนาท่ีทุกระดับตําแหนง วาไมทราบงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 ขอ 15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2547 

 
                 (นายสุพัฒน   ถวิลวิศาล) 

     ประธานกรรมการดําเนินการ 

     รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 
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