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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสุรินทร์  จ ากดั 
ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละข้อบังคับเกีย่วกบัการท างาน 

พ.ศ. 2551 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั  
ขอ้ 79(8) และขอ้ 107(8) ท่ีประชุมกรรมการด าเนินการชุดท่ี 8 คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม2551 
มีมติใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั วา่
ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ. 2551” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2551 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  ใหย้กเลิกระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัการเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ. 2550 
และบรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มติอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
 ขอ้  4  ในระเบียบน้ี  
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั  
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วน
ต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 
  “เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกระดบั (เช่นผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีการเงิน เจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ีการตลาด เจา้หนา้ท่ี
สินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีเกษตร หรือเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ฯลฯ)  
  “ลูกจา้ง” หมายถึง ลูกจา้งชั้นหน่ึง และลูกจา้งชั้นสอง 

 
หมวด  1 

อตัราก าลงัและต าแหน่ง 
 ข้อ  5  ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์และลูกจ้างตามจ านวน ท่ีจ  าเป็นแก่การ
ปฏิบติังานประจ าของสหกรณ์ 
 ข้อ  6  ต าแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ์ มีดงัต่อไปน้ี 
  ก.  ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

(1) เจา้หนา้ท่ี  ไดแ้ก่ ชั้นท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
เจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ีการตลาด เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ เจา้หนา้ท่ีเกษตร  

(2) หวัหนา้แผนก  
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(3) ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
(4) ผูจ้ดัการ 
ข.  ต าแหน่งท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน 
(1) ช่างชั้นท่ีหน่ึง เทียบเท่าเจา้หนา้ท่ีชั้นหน่ึง 
(2) สมุห์บญัชี เทียบเท่าหวัหนา้แผนก 
ค.  ต าแหน่งลูกจา้ง 
(1) ลูกจา้งชั้นท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ คนงาน คนยาม นกัการภารโรง 
(2) ลูกจา้งชั้นท่ีสอง  ไดแ้ก่ คนขบัรถยนต ์หรือเรือยนต ์และหวัหนา้คนงานหรือ

ช่างฝีมือ 
 ขอ้  7  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกและแต่งตั้งหรือเล่ือน
ต าแหน่งผู้จัดการโดยพจิารณาผู้มีคุณวุฒิ ความสามารถ การริเร่ิม ความชัดเจน ความรับผดิชอบ 
สมรรถภาพในปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกบัต าแหน่ง และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อ 11 ง.  
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะจา้งผูจ้ดัการ ผูช่้วยจดัการ หรือหวัหนา้แผนกไดใ้ห้
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก สอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีต ่าลงไป
แลว้แต่งตั้งใหป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือหวัหนา้แผนก ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัใน ขอ้ 11,12,13,15 และ 16 

หมวด  2 
อตัราค่าจ้าง เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 

 ขอ้ 8  ใหก้ าหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งไว้
ใหเ้ป็นโดยจดัท าเป็นประกาศสหกรณ์ 

หมวด  3 
การรับสมัคร การคัดเลอืก หรือสอบคัดเลอืก หรือสอบแข่งขัน  

 ข้อ  9  เมื่อสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ หรือลูกจา้งของสหกรณ์ให้
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณารับสมคัร คดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั 
ตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 
 ข้อ  10  ผู้ทีจ่ะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
(2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ทั้งเป็นโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการ
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เป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติใหโ้ทษ โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรค
อยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(5) ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
(6) ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือ

ออกจากองคก์ารของรัฐบาล หรือสถาบนัอ่ืน 
(7) ไม่เป็นผูท่ี้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผดิ

ลหุโทษ หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท  
(8) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระท าผดิวนิยั ซ่ึงจะไดรั้บโทษไล่ออก 

หรือใหอ้อกตามระเบียบวา่ดว้ยวนิยั การสอบสวน และการลงโทษ ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 

 ข้อ  11  การบรรจุ และแต่งตั้ง หรือเลือ่นต าแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือลูกจา้ง ใหด้ ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 ก  เจ้าหน้าที่ 
  1)  เจา้หนา้ท่ีธุรการ ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพ
หรือประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้ และสามารถพิมพดี์ดได้ 
  2)  เจา้หนา้ท่ีอ่ืน   ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงในทางท่ีสหกรณ์
ตอ้งการหรือวชิาสหกรณ์จากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ
สถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ของเอกชนหรือไดรั้บประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ หรือประกาศนียบตัรอาชีวศึกษาชั้นสูงในทางท่ีสหกรณ์ตอ้งการ 
 ข  หัวหน้าแผนก 
  1)  ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง หรือไดรั้บอนุปริญญาหลกัสูตรสามปี
จากวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการ หรือ 
  2)  ตอ้งมีพื้นฐานความรู้ตาม ข. และด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีชั้นสองในสหกรณ์มา
ไม่นอ้ยกวา่สองปี หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัสองมาแลว้  
  3)  ตอ้งมีพื้นความรู้ตาม ก(1) และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ไม่นอ้ย 2 ปี 
 ค.  ผู้ช่วยผู้จัดการ ตอ้งมีพื้นความรู้และหลกัเกณฑ ์เช่นเดียวกบั ข.  
 ง.  ผู้จัดการ 
  1)  ตอ้งไดรั้บปริญญาตรี หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซ่ึงสหกรณ์เทียบใหไ้ม่ต ่า
กวา่ปริญญาตรีในสาขาทีสหกรณ์ตอ้งการ หรือ 
  2)  ตอ้งมีพื้นความรู้ตาม ข. (1)  และเคยด ารงต าแหน่ง  ก ข และ ค ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  
หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัสาม หรือ  
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  3)  ตอ้งมีพื้นความรู้ตาม ก(1) หรือ ข(2) และเคยด ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนกหรือ
ผูช่้วยผูจ้ดัการมาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัสาม
มาแลว้ 
 จ. ลูกจ้าง  มีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ชั้นประถมปีท่ี 4 หรือชั้นประถมปีท่ี 6 และตอ้งมีความรู้
ความสามารถในงานท่ีจะปฏิบติัและไดผา่นการปฏิบติังานมาแลว้เป็นระยะเวลาพอสมควร 
 ขอ้  12  การรับสมคัร ใหป้ระธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ประกาศรับสมคัรมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยปิดประกาศไว ้ณ ส านกังานของ
สหกรณ์ เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลทอ้งท่ีและท่ีวา่การอ าเภอทอ้งท่ี  
 ขอ้  13  ผูป้ระสงคท่ี์จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัใหย้ืน่
ใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพื้นความรู้ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้นและใบรับรองแพทย ์และใหย้ืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองต่อประธาน
กรรมการ หรือผูจ้ดัการของสหกรณ์ ณ ส านกังานสหกรณ์  
 ข้อ  14  ให้คณะกรรมการด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ข้ึนคณะหน่ึงจากกรรมการ
ด าเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยผูจ้ดัการ มีจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยใหมี้
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานากรคนหน่ึง เพื่อด าเนินการสอบคดัเลือก หรือ
สอบแข่งขนั 
 ข้อ  15  ในการคัดเลอืกให้คณะกรรมการทดสอบวชิาหน่ึงวชิาใด  หรือหลายวชิาท่ีก าหนดไว้
ในขอ้ 16 ตามเห็นท่ีสมควร 
 ข้อ  16  ในการสอบคัดเลอืก  หรือสอบแข่งขัน ใหค้ณะกรรมการจดัใหส้อบในวชิาต่อไปน้ี  
  ก . ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีธุรการ  

(1) ความรู้เก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ขอ้บงัคบั และระเบียบ
สหกรณ์ 

(2) พิมพดี์ดภาษาไทย หรือความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีซ่ึงจะไดรั้บการ
แต่งตั้ง(บญัชี.และหรือความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการใช้
คอมพิวเตอร์หรือวชิาชีพอ่ืน ๆ ) 

(3) สัมภาษณ์ 
ข.  ต  าแหน่งตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อ่ืน ๆ ข้ึนไป 

(1) ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ กฎหมายวา่ดว้ย
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ และระเบียบของสหกรณ์ 

(2)   ความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีซ่ึงจะไดรั้บการแต่งตั้ง และหรือความรู้
ความช านาญ   เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 

(3) สัมภาษณ์ 
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   ผูส้อบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั ตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละหา้สิบและไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็นผูส้อบได้ 
 ข้อ  17  เมื่อมีการคัดเลอืก หรือสอบคัดเลอืก หรือสอบแข่งขนัเสร็จส้ินแลว้ ใหป้ระธาน
กรรมการสอบประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัไดเ้รียง
ตามล าดบัคะแนนไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ และใหเ้สนอผลการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือ
สอบแข่งขนัต่อคณะกรรมการด าเนินการโดยเร็ว  

หมวด  4 
การจ้างและการแต่งตั้ง 

 ข้อ  18  ให้คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลอืก หรือสอบ
คดัเลือก หรือสอบแข่งขนัได ้เรียงตามล าดบัคะแนนสูงมาหาต ่าเป็นเจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งสหกรณ์ 
ถา้มีผูส้อบไดค้ะแนนเท่ากนัหลายคน ใหถื้อคะแนนในวชิาในขอ้ 16ก(2) หรือ ข(2) สุดแต่กรณีเป็น
เกณฑก์ารตดัสิน และถา้คะแนนในวชิาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยูอี่ก  ก็ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การ
คดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม 
 ข้อ  19  ในการจ้าง  หรือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของสหกรณ์  ตอ้งท าหนงัสือสัญญา
จา้งไวเ้ป็นหลกัฐานตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกหลกัประกนัอยา่ง
หน่ึงอยา่งใด  ดงัปรากฎขา้งล่างน้ีเพื่อประกนัความเสียหายอนัหากจะเกิดข้ึนแก่สหกรณ์เน่ืองจาก
การกระท า  หรืองดเวน้การกระท าซ่ึงเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรับผดิชอบ  

(1) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดภาระจ านอง  จ  านองเป็นประกนั  หลกัทรัพยข์อง
รัฐบาล  หรือหลกัทรัพยอ่ื์น  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าต่อสหกรณ์หรือ  

(2) มีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอยา่งหน่ึงคน เป็นผูค้  ้าประกนั
อยา่งไม่จ  ากดั 

  ในการเรียกหลกัประกนัจากเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเรียกหลกัประกนัตาม (1) เป็นอนัดบัแรก  ถา้ไม่มีหลกัประกนัตาม (1) จึงจะใช้
หลกัประกนัตาม (2)  
 อน่ึง ใหค้ณะกรรมการการด าเนินการก าหนดจ านวนรวมแห่งราคามูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีใช้
เป็นหลกัประกนัตามท่ีเห็นสมควรแก่ลกัษณะ  และปริมาณงานในความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ี  
และลูกจา้งของสหกรณ์แต่ละคน  เพื่อใหคุ้ม้กบัความเสียหายอนัหากจะเกิดข้ึน 
 ข้อ  20  ให้คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาทบทวนฐานะของผู้ค า้ประกนั   และ
หลกัประกนัทุกปี  ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบวา่หลกัประกนันั้นมีราคาเพียงพอท่ีจะคุม้  กบัความรับผดิชอบ
ของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของ  สหกรณ์และเพื่อแกปั้ญหา  กรณีผูค้  ้าประกนัถึงแก่กรรม  หรือมีฐานะ
ทรุดโทรมลง  หรือหลกัประกนัมีราคาเปล่ียนแปลงในทางท่ีลดลง  อน่ึงเม่ือปรากฎวา่  หลกัประกนั
เปล่ียนแปลงในทางท่ีลดลง  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการรีบด าเนินการเรียกหลกัประกนัจาก
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เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์เพิ่มเติมใหเ้พียงพอท่ีจะคุม้กบัลกัษณะและปริมาณงานในความ
รับผดิชอบทนัที 
  ถา้คณะกรรมการด าเนินการละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้  19  หรือขอ้  20  
คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สหกรณ์  ฐานะเวน้ไม่
ปฏิบติัตามหนา้ท่ี  โดยร่วมกนัชดใชค้่าเสียหายจนครบจ านวนใหแ้ก่สหกรณ์  
 ข้อ  21.  การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าทีห่รือลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ  19  ใหไ้ดรั้บ
เงินเดือนขั้นเร่ิมตน้โดยใหเ้ป็นตามประกาศของสหกรณ์  
 ขอ้  22.  การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนกข้ึนไป  ประธาน
กรรมการตอ้งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ  เม่ือไดค้วามเห็นชอบแลว้  
ประธานกรรมการฯ  จึงสั่งแต่งตั้งได ้ แต่ถา้เป็นต าแหน่งต ่ากวา่หวัหนา้แผนกก็จดัใหผู้จ้ดัการมี
อ านาจสั่งแต่งตั้งได ้ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใด  จะใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นต ่าสุด
ของต าแหน่งนั้นไม่ไดเ้วน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการ  แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บ
เงินเดือนสูงกวา่ขั้นต ่าสุดของต าแหน่งใหม่  ก็ใหไ้ดรั้บขั้นท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม  

 
หมวด 5 

การปฏิบัติหน้าทีแ่ทนเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างหรือผู้จัดการและการเปลีย่นตัวผู้จัดการ 
 ขอ้  23 .  ถา้ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์วา่งลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ด
ด ารงต าแหน่งนั้นหรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ประธานกรรมการมี
อ านาจสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีเห็นวา่สมควรรักษาการในต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ  หรือ
ผูจ้ดัการ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ  
 ขอ้  24.  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการ  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัใหมี้การ
ตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี  และการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นตลอดจนผลิตผล  และสินคา้อ่ืน ๆ  
ของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงของสหกรณ์ก่อนท่ีจะไดส่้งมอบกนั  
 

หมวด  6 
การเลือ่นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

 ขอ้  25.  การเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจา้งของเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง  ใหพ้ิจารณาถึง
ความสามารถ  การริเร่ิม  ความอุตสาหะ  ความรับผดิชอบ  คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ท่ี  
ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบติังานในรอบปีทางบญัชีท่ีแลว้ของสหกรณ์  
ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณส าหรับเล่ือนเงินเดือนประจ าปี  
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 ขอ้  26. ผูจ้ดัการมีอ านาจเล่ือนเงินเดือน  หรือค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี  หรือลูกจา้งต าแหน่งไม่สูง
กวา่หวัหนา้แผนกในปีหน่ึง ๆ  ไดไ้ม่เกิน 1 ขั้น  ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 
  ผูจ้ดัการจะเล่ือนเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้  27.  การเล่ือนเงินเดือนของผูจ้ดัการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ  
 ขอ้  28.  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งซ่ึงมีเวลาท างานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปีทางบญัชีของ
สหกรณ์  หรือมีขอ้บกพร่องในรอบปีทางบญัชีท่ีแลว้ดงัต่อไปน้ี  ไม่ใหไ้ดรั้บการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือน หรือ ค่าจา้ง 
 ก. มีวนัลาเกิน  30  วนั  

 1)  ลาป่วยซ่ึงตอ้งใชเ้วลารักษาพยาบาลเป็นเวลาติดต่อกนัคราวเดียว  หรือ
หลายคราวรวมกนัไม่เกิน  60  วนั 

   2)  ลาอุปสมทบไม่เกิน  120  วนั  
   3)  ลาคลอดบุตรไม่เกิน  90  วนั  (โดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งในวนั
ท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกินส่ีสิบหา้วนั) 
   4)   ลาป่วยเน่ืองจากอุบติัเหตุจากการไปปฏิบติังานของสหกรณ์  
 ข.  ถูกลงโทษทางวนิยัเวน้แต่โทษภาคฑณัฑ์  

 
หมวด  7 

การจ่ายเงินโบนัส   
 ขอ้  29.  เม่ือส้ินปีทางบญัชีหน่ึง ๆ  สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนสัแก่เจา้หนา้ท่ี
และลูกจา้งไดต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์มติท่ีประชุมใหญ่ 
 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  และ  ลูกจา้ง
ของสหกรณ์ตามส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน  แต่อยา่งสูงไม่เกินหา้เท่าของเงินเดือน  ซ่ึง
ไดรั้บในเดือนสุดทา้ยของปีทางบญัชีนั้น   
 เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์ผูใ้ดมีเวลาท างานไม่เตม็ปีทางบญัชีใด ๆ  ใหไ้ดรั้บเงิน
โบนสัลดลงตามส่วนแห่งเวลาในการท างานในปีนั้น 
 ขอ้  30.  คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสั  ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์คนใดก็ได ้  หากปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์นั้น
ปฏิบติัหนา้ท่ีผดิพลาด  หรือบกพร่องอยูเ่ป็นประจ า  ไม่อุทิศเวลาใหแ้ก่งานสหกรณ์  ลาหยดุใน
ระหวา่งปีทางบญัชีเกินสมควร  ทั้งไม่พยายามขวนขวายแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  หรือบกพร่องของตน  
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดใ้หค้วามเห็นแนะน าเช่นวา่นั้น  
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หมวด 8 
สวสัดิการ 

 ขอ้ 31 เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์อาจไดรั้บเงินช่วยค่าครองชีพตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
 ขอ้ 32 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ใหอ้นุโลมปฏิบติัเช่นเดียวกบัการเบิกจ่าย
เงินเดือน 
 ขอ้ 33 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อาจไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าพาหนะเป็นรายเดือน ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้ 34 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อาจไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นรายเดือนในกรณี
ท่ีใชติ้ดต่องานของสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้ 35 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีประสงคจ์ะปฏิบติังานนอกเวลาหรือมาปฏิบติังานในวนัหยดุ 
โดยมีเวลาปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง และไดรั้บอนุญาตจากประธานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ใหเ้บิกค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ 250 บาท  
 ขอ้ 36 เจา้หนา้ท่ีครบเกษียณอาย ุหรือถูกเลิกจา้งโดยไม่มีความผดิ ใหไ้ดรั้บค่าชดเชยตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้หากเจา้หนา้ท่ีมีระยะเวลาการท างานเกินกวา่ 10 ปี สหกรณ์จะจ่ายค่า
บ าเหน็จใหเ้ท่ากบัเงินเดือน ๆ สุดทา้ยคูณดว้ยจ านวนปีท่ีท างานทั้งหมดหกัดว้ยจ านวนเงินท่ีไดจ่้าย
ชดเชยไปแลว้ 
 ขอ้ 37 เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเขา้มาปฏิบติังานในสหกรณ์ 
เม่ือลาออกจากสหกรณ์โดยไม่มีความผดิ ใหไ้ดรั้บบ าเหน็จ 
 ขอ้ 38 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีออกจากต าแหน่งเพราะเหตุถึงแก่กรรม และมีเวลาปฏิบติังานไม่
ครบ 5 ปี นอกจากจะไดรั้บค่าชดเชยตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานแลว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จ
ใหแ้ก่ทายาทตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้เวน้แต่การฆ่าตวัตาย หรือตายดว้ยการ
กระท าผดิกฎหมาย 
 ขอ้ 39 เงินบ าเหน็จท่ีจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ี ใหมี้จ านวนเท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ยคูณดว้ย
จ านวนปีแห่งเวลาการท างาน การนบัเวลาการท างานส าหรับค านวณจ่ายเงินบ าเหน็จใหน้บัเป็น
จ านวนปี เศษของปีถา้เกินหกเดือนใหน้บัเป็นหน่ึงปี 
 ขอ้ 40 การจ่ายเงินตามระเบียบน้ี สหกรณ์จะจ่ายใหเ้ม่ือกระท าการตรวจสอบหน้ีสินและ
ภาระผกูพนัท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ หากมีหน้ีสินและภาระผกูพนั สหกรณ์จะหกัหน้ีสินและภาระผกูพนั
ก่อนทั้งน้ีตอ้งด าเนินการภายในสามสิบวนั เวน้แต่ในกรณีมีเหตุพิเศษซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาตรวจสอบ
เกินกวา่สามสิบวนั ใหพ้ิจารณาเป็นรายกรณี 
 ขอ้ 41 ทุกส้ินปี สหกรณ์อาจจดัสรรเงินโบนสัประจ าปี ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติั ใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรได ้  
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หมวด 9 
วนั เวลาท างานปกติ และเวลาพกั 

 ขอ้  42  วนัท างาน  สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท างาน  สัปดาห์ละ  5  วนั  ตั้งแต่วนัจนัทร์ 
ถึง วนัศุกร์  ส าหรับต าแหน่งท่ีท างานเป็นกะใหท้ างานสัปดาห์ละ  48  ชัว่โมง 
 ขอ้  43  เวลาท างานปกติ สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานวนัละ 8  ชัว่โมง  เวลา   
08.30  น. ถึง เวลา  16.30  น.  ส าหรับต าแหน่งท่ีสหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งท างานเป็น
กะเวลาใหเ้ป็นไปตามท่ีสัญญาจา้งก าหนด 
 ขอ้  44 เวลาพกัสหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุพกัระหวา่งการท างานปกติ เวลา 12.00 น. 
ถึงเวลา 13.00 น. 
  ในกรณีท่ีนายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัก าหนดเวลาพกัระหวา่งการท างานตามวรรค
หน่ึงเป็นอยา่งอ่ืน  ก็ยอ่มกระท าได ้ โดยเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความ
ราบร่ืนและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใหบ้ริการ 

หมวด 10 
วนัหยุดและหลกัเกณฑ์การหยุด 

 ขอ้  4 5  วนัหยดุประจ าสัปดาห์ สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุประจ าสัปดาห์  สัปดาห์
ละ 2  วนั  ไดแ้ก่วนัเสาร์และอาทิตย ์
 ขอ้  46.  วนัหยดุตามประเพณี สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุงานตามประเพณีไดปี้ละ 
14  วนั  ดงัน้ี 

1. วนัแรงงานแห่งชาติ 
2. ปีใหม่ 
3. วนัมาฆบูชา 
4. วนัจกัรี 
5. วนัสงกรานต ์
6. วนัฉตัรมงคล 
7. วนัพืชมงคล 
8. วนัวสิาขบูชา 
9. วนัอาสาฬบูชา 
10. วนัเขา้พรรษา 
11. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
12. วนัปิยมหาราช 
13. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
14. วนัรัฐธรรมนูญ 
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   ในกรณีท่ีวนัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจ าประจ าสัปดาห์  
ใหห้ยดุชดเชยวนัหยดุตามประเพณีในวนัท่ีท างานถดัไป 
 ขอ้  47  วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีท างานครบ  1  ปี  หยดุ
พกัผอ่นประจ าปี  จ  านวน  6  วนัท างานต่อปีโดยจะจดัใหห้ยดุภายในปีถดัไป  ซ่ึงวนัหยดุพกัผอ่น
ประจ าปีหากเจา้หนา้ท่ีไม่หยดุในปีท่ีมีสิทธิก็สามารถสะสมและเล่ือนวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีท่ียงั
มิไดห้ยดุในปีนั้นรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ  ไปไดไ้ม่เกิน  20 วนั  

หมวด  11 
การท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยุด 

 ข้อ  48  การท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยุด 
  (1)  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน  หรือความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งท างาน
ติดต่อกนัไปถา้หยดุแลว้จะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานล่วงเวลาในวนัท างาน  
หรือท างานในวนัหยดุ  รวมถึง 
ท างานล่วงเวลาในวนัหยดุไดต้ามความจ าเป็น  โดยสหกรณ์จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้  และ
เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการท างานล่วงเวลาดงักล่าว  โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจาก
เจา้หนา้ท่ีก่อน 
  (2)  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งท างานเพื่อเพิ่มการบริการ  สหกรณ์จะให้
เจา้หนา้ท่ีท างานล่วงเวลาในวนัหยดุหรือท างานล่วงเวลาในวนัหยดุเป็นคร้ังคราวเท่าท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การบริการ ทั้งน้ี  สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ท่ีสมคัรใจท างานล่วงเวลา  หรือท างานใน
วนัหยดุไดไ้ม่เกิน  36  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 ข้อ  49  อตัราค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาท างานในวนัหยุด 
  ก  ค่าล่วงเวลา  
  (1)   สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติใน
อตัราหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า หรือหน่ึงเท่าคร่ึง
ของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวยัท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได ้ ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

11.2   สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัหยดุในอตัรา
สามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามชัว่โมงท่ีท า  หรือสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อ
หน่วยในวนัท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได ้ ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย 

ข  ค่าท างานในวนัหยุด 
(1)  ลูกจา้งหรือเจา้หนา้ท่ี   ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ  วนัหยดุประจ าสัปดาห์  

วนัหยดุตามประเพณี  และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  ถา้มาท างานในวนัหยดุดงักล่าวจะไดรั้บค่า
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ท างานในวนัหยดุเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงการท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า  
หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าไดส้ าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้ง
ตามผลงาน โดยค านวณเป็นหน่วย 

(2)  ลูกจา้งท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจะสัปดาห์  ถา้มาท างานใน
วนัหยดุดงักล่าว  จะไดรั้บค่าท างานในวนัหยดุสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานชัว่โมง
ท่ีท า  หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยตามจ านวนผลงานท่ีท าได ้ ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

 
หมวด  12 

การจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 
 ข้อ  50  การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา  ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด  และค่าท างานในวนัหยุด 

ก  สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  ดงัน้ี 
   (1)  เจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหมี้อ านาจท าการแทนสหกรณ์  
เก่ียวกบัการจา้ง    การลดค่าจา้ง  หรือ  การเลิกจา้ง (เช่นต าแหน่ง ผูจ้ดัการ เป็นตน้) 
   (2)  เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดใหท้ างานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพท่ีตอ้งออกไป
ท างานนอกสถานท่ีและโดยลกัษณะหรือสภาพของงาน  ไม่อาจก าหนดเวลาท างานท่ีแน่นอน 
   (3)  เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดใหอ้ยูเ่วรเฝ้าดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสิ์นเป็นคร้ัง
คราว 
  ข   สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าท างานในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหมี้
อ านาจท าการแทนสหกรณ์เก่ียวกบัการจา้ง  การใหบ้  าเหน็จ   การลดค่าจา้ง  หรือการเลิกจา้ง 
 ข้อ  51  การจ่ายค่าจ้างในวนัหยุด 
  (1)   สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจ่างในวนัหยดุประจ าสัปดาห์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรายเดือนโดย
จ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 
  (2)   สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวยัหยดุตามประเพณี  และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรายเดือน  โดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 
 ข้อ  52  การจ่ายค่าจ้างในวนัลา 
  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลา  ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีลาถูกตอ้งตามระเบียบของ
สหกรณ์  ดงัน้ี 
  (1)  วนัลาป่วย  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีเจา้หนา้ท่ีป่วยจริง  แต่ไม่เกิน  30  วนั
ท างานต่อปี 
  (2)  วนัลาท าหมนั  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  ก าหนด
และออกใบรับรองใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุงาน 
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  (3)  วนัลาคลอดบุตร  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีลา  แต่ไม่เกิน  45  วนั  
  (4)  วนัลากิจ  จะจ่ายตามจ านวนวนัท่ีสหกรณ์อนุญาตใหล้า แต่ไม่เกิน  10  วนัต่อ
ปี 
  (5)  วนัลาเพื่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร  ตามจ านวนวนัท่ีลาแต่ไม่เกิน  60  วนั
ต่อปี 
  (6)  วนัลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ตามจ านวนวนัท่ีสหกรณ์อนุญาตแต่
ไม่เกิน  15  วนัต่อปี 
  (7)  วนัลาเพื่อการอุปสมบทและประกอบพิธีฮจัจ ์ ตามจ านวนวนัท่ีสหกรณ์
อนุญาต  แต่ไม่เกิน  15  วนัต่อปี 
 ข้อ  53  ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลา
ในวนัหยุด 
  (1)  สหกรณ์ก าหนดใหมี้การจ่ายเงินเดือน  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  ค่า
ล่วงเวลาในวนัหยดุ  ฯลฯ  ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรายเดือน ๆ  ละ 1 คร้ัง  โดยจะจ่ายในวนัส้ินเดือน 
  (2)  สหกรณ์ก าหนดใหมี้การจ่ายเงินประเภทอ่ืนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตามท่ีตกลงกนัใน
กรณีท่ีวนัจ่ายค่าจา้งวนัใดตรงกบัวนัหยดุงาน  ใหเ้ล่ือนไปจ่ายในวนัท างานถดัไปจากวนัหยดุงาน
นั้น 
 ข้อ  54  สถานทีจ่่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยดุ  ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ
และเงินอ่ืน  ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  ณ  ท่ีท าการของสหกรณ์  และ หรือ  โดยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของ
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 
หมวด  13 

วนัลา  และหลกัเกณฑ์การลา 
 ข้อ  55  วนัลา 
  เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุได ้ ดงัน้ี 
  (1)  การลาป่วย เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง  การประสบอนัตรายหรือ
การเจบ็ป่วย  เน่ืองจากการท างานจนไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามปกติ  และวนัลาคลอดบุตร
สหกรณ์จะใหห้ยดุงานตามความเห็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  โดยไม่ถือเป็นลาป่วย 

(2) การลาท าหมนั  เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อการท าหมนัไดต้ามจ านวนวนัท่ี
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลก าหนดและออกใบรับรอง 

(3)  การลาคลอดบุตร  เจา้หนา้ท่ีหญิงมีสิทธิหยดุงานก่อนหรือหลงัการคลอดบุตร
ไดไ้ม่เกิน  90  วนั  โดยใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีระหวา่งวนัลาดว้ย 
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(4)  การลากิจ เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อกิจธุระจ าเป็นไดไ้ม่เกิน  15  วนั
ต่อปี การลากิจเพื่อกิจธุระจ าเป็น  จะตอ้งเป็นกิจธุระเก่ียวกบัความจ าเป็นอนัมิอาจหลีกเล่ียงได้
เท่านั้น 

(5)  การลาเพื่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร  เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิการลาหยดุงานเพื่อ
รับราชการทหารในการเรียกพล  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวชิาทหาร  หรือเพื่อทดสอบความพร่ัง
พร้อมทางทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารตามระยะเวลาท่ีราชการก าหนด 

(6)  การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ ใหลู้กจา้งมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรม
หรือพฒันาความรู้ความสามารถไดปี้หน่ึงไม่เกิน  15  วนั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   ก.  เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวสัดิการสังคม  หรือการเพิ่มทกัษะ
ความช านาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของลูกจา้ง 
   ข .  การสอบวดัผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจดัหรืออนุญาตใหจ้ดัข้ึน   
แต่ไม่รวมถึงการลาไปศึกษาต่อ 
   ค.  ลูกจา้งยืน่ใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  หรือนายจา้งอนุญาตแลว้  
จึงจะหยดุงานเพื่อการดงักล่าวได ้
  ข้อ  56  หลกัเกณฑ์การลา 

ก.   การลาป่วย   เจา้หนา้ท่ีท่ีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกติได ้ เจา้หนา้ท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบการลาป่วย  ดงัน้ี 

   (1)  กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถลาป่วยล่วงหนา้ไดใ้หย้ืน่ใบลาป่วยตามแบบ
ใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนด  ก่อนการหยดุงาน  ต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี
พร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) 
   (2)  กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีเจบ็ป่วยกะทนัหนัและไม่สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ 
ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาป่วยในวนันั้น  หรือภายในวนัแรกท่ีมาท างานตามแบบใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนด  
ต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย  แลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) 
   (3)  การเจบ็ป่วยของเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่  3  วนัท างานข้ึนไป  อาจใหเ้จา้หนา้ท่ี
แสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  หรือหลกัฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาป่วยดว้ยก็ได ้
   (4)  การลาป่วยโดยมิไดเ้จบ็ป่วยจริง  สหกรณ์ถือวา่เจา้หนา้ท่ีใชสิ้ทธิโดย
ไม่สุจริต   อนัเป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี  ยอ่มถูกลงโทษได ้
  ข  การลาท าหมัน   ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาล่วงหนา้ตามใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนด  ต่อ
ผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  และเม่ือการท าหมนัส้ินสุดแลว้  ให้
เจา้หนา้ท่ีแสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลประกอบการลาดว้ย 
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  ค    การลาคลอดบุตร 
   (1)  เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะหยดุงานก่อนการคลอดบุตรใหย้ืน่ใบลาตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายก่อนการหยดุงานแลว้แต่กรณี 

 (2)  เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่สามารถปฏิบติังานได ้ เน่ืองจากการคลอดบุตร  ให้
เจา้หนา้ท่ียืน่ใบลาตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมทั้งใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงของ
โรงพยาบาลต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  โดยใหย้ืน่ใบลาภายใน  3  
วนั นบัแต่วนักลบัมาท างาน 
  ง    การลากจิ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีกิจธุระจ าเป็น  อนัไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้หย้ืน่
ใบลากิจ  ต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  1  วนั  ตาม
แบบใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมดว้ยหลกัฐาน(ถา้มี)  และเม่ือไดรั้บการอนุญาตแลว้  จึงจะหยดุ
งานได ้
  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ซ่ึงไม่อาจล่วงหนา้ได ้ ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลากิจ
ภายในวนัแรกท่ีมาท างานพร้อมหลกัฐาน   (ถา้มี )  และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้  จึงจะถือเป็น
ลากิจท่ีถูกตอ้ง 
  การลาท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควร  สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตใหล้ากิจไดแ้ละใหถื้อวา่
เป็นการขาดงาน 
  จ  การลาเพือ่ฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร   เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บหมายเรียกทหาร  
เพื่อการตรวจสอบการฝึกทหารหรือทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหาร  ใหย้ืน่ใบลาล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย  1 วนั   ตามแบบใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี   และเม่ือส้ินสุดการปฏิบติัทางทหารดงักล่าว  แลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้น
กลบัมารายงานตวัเพื่อท างานตามปกติภายใน   3  วนั   
  ฉ  การลาเพือ่ฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงค์
ขอลาหยดุเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การช้ีแจง  การอภิปราย  หรือการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบังานดา้นแรงงาน  สวสัดิการสังคม  การเพิ่มทกัษะในการท างาน  หรือการ
วดัผลการศึกษาท่ีทางส่วนราชการจดั  หรืออนุญาตใหจ้ดัข้ึนใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด  ต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7  
วนั  โดยแสดงหลกัฐานประกอบการลาดงักล่าวดว้ย 
   สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตใหล้าไดต้ามความจ าเป็น  โดยไม่เสียหายต่อ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  และงานของสหกรณ์  ประกอบกบัประโยชน์ท่ีเจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั
    สหกรณ์อาจไม่อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นลาหยดุงานได ้  

(1) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่  30  วนั 
(2) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  คร้ัง 
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(3)  สหกรณ์มีความจ าเป็นเร่งด่วนเก่ียวกบังานท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้น
ปฏิบติัอยู ่ หากอนุญาตใหล้าแลว้จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

หมวด  14 
วนัิยและโทษทางวนัิย 

 ข้อ  57 วนัิย  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรักษาระเบียบวนิยัโดยเคร่งครัดสหกรณ์
ก าหนดวนิยัในการท างานใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติั  ดงัน้ี 
  (1)  สนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
  (2)  ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์  
  (3)  ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ  ค าช้ีแจง  ความสะดวก  ความเป็นธรรม  และการ
สงเคราะห์แก่ผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกัชา้  ทั้งตอ้งสุภาพ  เรียบร้อยต่อสมาชิกของ
สหกรณ์และประชาชนทัว่ไป  หา้มมิใหดู้หม่ินเหยยีดหยามบุคคลใด ๆ  
  (4)  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ เท่ียงธรรมและประพฤติตนอยูใ่นความ
สุจริต  หา้มมิใหก้ดข่ีข่มเหงหรือเบียดเบียนหรือกลัน่แกลง้  หรือจงใจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
สหกรณ์หรือผูใ้ด  และหา้มมิใหอ้าศยังานในหนา้ท่ีของตน  ไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้มหา
ผลประโยชน์แก่ตนหรือผูอ่ื้น 
  (5)  ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอุตสาหะ  ขยนั  รวดเร็วเตม็
ความสามารถ  ใหเ้กิดผลดีและความกา้วหนา้แก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์  ทั้งเอาใจใส่
ระมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
  (6)  ตอ้งไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา  
  (7)  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค าสั่ง  แบบแผนและวธีิปฏิบติัของสหกรณ์  
  (8)  ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ี
ไม่ได ้ ทั้งน้ีโดยจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีและด ารงต าแหน่งในสหกรณ์หน่ึงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  หา้มมิ
ใหเ้ป็นตวักระท าการในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัใด ๆ  
  (9)  ตอ้งสุภาพเรียบร้อย  เช่ือฟังและไม่แสดงความกระดา้งกระเด่ืองต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงสั่งในกิจการของ
สหกรณ์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  และเป็นธรรมในการปฏิบติักิจการของสหกรณ์  หา้มมิใหก้ระท า
การขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน   เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนข้ึนไปสั่งใหก้ระท าหรือไดรั้บ
อนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว 
  (10)  ตอ้งรักษาช่ือเสียงมิใหข้ึ้นช่ือวา่ประพฤติชัว่  หา้มมิใหป้ระพฤติตนในทางท่ี
อาจท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี  เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพสุรา  หรือ
ของมึนเมาอยา่งอ่ืน  จนไม่สามารถครองสติได ้ เสพยาเสพติดใหโ้ทษ  มีหน้ีสินรุงรัง   เล่นการพนนั  
กระท าหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการอ่ืนใด  ซ่ึงท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี 
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  (11)  ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน  ในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอนัขาด  
  (12)  ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์  ตอ้งรักษาความสามคัคี  
บรรดาผูอ้ยูใ่น  วงงานของสหกรณ์  และตอ้งไม่กระท าการใด ๆ  อนัอาจเป็นเหตุก่อใหเ้กิดความ
แตกแยกสามคัคี  หรือก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเด่ืองในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานสหกรณ์ 
  (13)  ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ  หรือสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการสหกรณ์ 
  (14)  ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  
  (15)  ลูกจา้งตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติังานตามค าสั่งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา  
  (16)  ลูกจา้งตอ้งมาปฏิบติังานใหต้รงตามเวลา  และลงบนัทึกเวลาท างานตามท่ี
ก าหนด 
  (17)  ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัในการท างาน  
  (18)  ลูกจา้งตอ้งดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์การท างานให้
อยูใ่นสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตามความจ าเป็นหรือตามควรแก่หนา้ท่ีของตน 
  (19)  ลูกจา้งตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรัพยสิ์นใด ๆ  ในบริเวณท่ีท างาน
โดยมิใหสู้ญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ  หรือจากภยัพิบติัอ่ืน ๆ  เท่าท่ีสามารถจะท าได ้
  (20)  ลูกจา้งตอ้งไม่กระท าการทะเลาะววิาท  หรือท าร้ายร่างกายบุคคลใดใน
บริเวณท่ีท างาน 
  (21)  ลูกจา้งตอ้งไม่น าส่ิงผดิกฎหมาย  หรืออาวธุท่ีมีอนัตรายร้ายแรง  หรือวตัถุ
ระเบิดเขา้มาบริเวณท่ีท างาน 
 ข้อ  58  โทษทางวนัิย   โทษผดิวนิยัมี 4 สถาน คือ  
  (1)  ไล่ออก  
  (2)  ใหอ้อก  
  (3)  ลดขั้นเงินเดือน  
  (4)  ภาคทณัฑ์  
 ข้อ  59  การลงโทษไล่ออกน้ัน  ใหก้ระท าในกรณีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์กระท า
ผดิวนิยัร้ายแรง ดงัระบุไวต่้อไปน้ี 
  (1)  เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์หรือ
สหกรณ์จนเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 
  (2)  ท าความผดิตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผดิ
ลหุโทษ หรือความคิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  (3)  ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย  
  (4)  ทุจริตต่อหนา้ท่ี  
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  (5)  จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บ
ความเสียหาอยา่งร้ายแรง 
  (6)  ขดัค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขดัค าสั่ง
นั้นเป็นเหตุใหส้หกรณ์ ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (7)  ละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  
  (8)  ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง  
  (9)  ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง  
  (10)  ดูหม่ินเหยยีดหยามผูม้าติดต่อในกิจการสหกรณ์ หรือกดข่ีข่มเหงหรือ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
  (11)  ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มีเหตุอนัควร  
 ข้อ  60  การลงโทษให้ออก นั้นใหก้ระท าในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของสหกรณ์กระท า
ผดิวนิยัเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ดงัระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานเทจ็ หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา  
  (2)  จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์  
  (3)  ละทิ้งหนา้ท่ีเนือง  ๆ  
  (4)  ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีเนือง ๆ  
  (5)  ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน  
  (6)  ประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี  
 ข้อ  61 การลงโทษไล่ออกและให้ออกน้ัน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ หรือผูบ้งัคบับญัชา 
ต าแหน่งผูจ้ดัการ ตั้งคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการด าเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งไม่ต ่า
กวา่ผูถู้กกล่าวหาอยา่งนอ้ยสามคนเพื่อสอบสวน 
 การสอบสวนนั้นใหก้ระท าใหเ้สร็จโดยเร็ว อยา่งชา้ไม่เกิน สามสิบวัน นบัแต่วนัท่ีประธาน
กรรมการสอบสวนไดรั้บทราบค าสั่ง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนแมผู้ ้
ถูกกล่าวหาตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสุดก็ใหส้อบสวนต่อไปจนเสร็จ เม่ือสอบสวนเสร็จ
แลว้ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งส านวนการสอบสวนต่อผูส้ั่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจาณาใหค้วามเห็น และเสนอตามล าดบัจนถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ข้อ  62 ให้กรณต่ีอไปนีใ้ห้ถือว่าเป็นกรณคีวามผดิทีป่รากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  (1)   ท าความผดิตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่ความผดิ
ลหุโทษหรือความผดิ อนักระท าโดยประมาท 
  (2)  ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย  



 18 

  (3)  ท าความผดิเก่ียวกบัทุจริตต่อหนา้ท่ีและใหถ้อ้ยค าสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา  
  (4)  พนกังานสอบสวน หรือศาล หรือมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ ท าความผดิเช่นนั้น
แมจ้ะมิใหจ้  าคุกก็ตาม 
  (5)  ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 15  วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เห็นวา่
ไม่มีเหตุอนัสมควร 
 ข้อ  63  การพกังานเพือ่สอบสวนความผดิ  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท า
ความผดิวนิยัจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิอาญา หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา   เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท สหกรณ์มีสิทธ์ิสั่งพกังาน
เพื่อสอบสวนความผดิเวน้แต่กรณีความผดิความชดัแจง้  โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) ค าสั่งพกังานจะเป็นหนงัสือโดยระบุความผดิ 
(2) ก าหนดระยะเวลาพกังานไม่เกิน  7  วนั 
(3) สหกรณ์จะแจง้ค าสั่งการพกังานใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบก่อนการพกังาน 
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินระหวา่งเจา้หนา้ท่ีพกังานในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้ง 
(5) ในกรณีท่ีสอบสวนแลว้เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งมิไดก้ระท าความผดิ  

สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานปกตินบัแต่วนัท่ีสั่งพกังาน  โดยใหถื้อวา่เงินตาม  (4)  
เป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้งพร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละสิบหา้ต่อปี 
 ขอ้  64 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งกระท าผดิวนิยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือใหอ้อก
ผูบ้งัคบับญัชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนก็ได ้หรือถา้เห็นวา่มีเหตุอนัควรลดหยอ่นหรือเป็น
ความผดิเล็กนอ้ยจะสั่งลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผดินั้นใหป้รากฏเป็นหนงัสือ และจะใหท้ า
ทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้
 การลงโทษตามวรรคแรกส าหรับเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งในต าแหน่งตั้งแต่หวัหนา้งานลงไป 
ใหผู้จ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการมีอ านาจสั่งลงโทษได ้
 ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน หากตอ้งลดเกินกวา่ขั้นต ่าสุดของต าแหน่งก็ใหล้ดในขั้น
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งถดัลงไป ทั้งน้ีการลงโทษลดขั้นเงินเดือน ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งท า
หนงัสือยนิยอมการลงโทษลดขั้นเงินเดือนดว้ย 
 ขอ้  65 ใหผู้บ้งัคบับญัชาตั้งแต่ผูจ้ดัการลงไปรับผดิชอบดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ท่ีและ
ลูกจา้งในบงัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามวนิยั 
 ถา้ผูบ้งัคบับญัชารู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาวา่
ความผดิของผูน้ั้นอยูใ่นอ านาจของตนท่ีจะลงโทษ ถา้เห็นวา่ความผดินั้นควรจะตอ้งลงโทษมากไป
กวา่ท่ีตนมีอ านาจลงโทษก็ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเพื่อใหล้งโทษตามสมควร 
 ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้วา่ผูบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั แต่ไม่จดัการลงโทษหรือลงโทษไม่
เป็นการสุจริต ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชานั้นกระท าผดิวนิยั 
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 ขอ้ 66 เม่ือผูมี้อ  านาจลงโทษไดส้ั่งลงโทษแลว้ ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามล าดบั
จนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 
 หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ั่งลงโทษเห็นวา่โทษท่ีลงนั้นเบาไป ใหมี้อ านาจท่ีจะสั่งเพิ่มโทษ
ได ้แต่โทษท่ีสั่งเพิ่มข้ึนรวมกบัท่ีสั่งไวท่ี้แลว้เดิม แต่ไม่เกินอ านาจของผูส้ั่งใหม่นั้น 
 ขอ้ 67 เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งท่ีถูกลงโทษฐานผดิวนิยั ถา้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมก็
อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการไดภ้ายใน 15  วนั นบัตั้งแต่วนัทราบค าสั่งอุทธรณ์ไม่เป็น
เหตุใหร้อการลงโทษตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดรั้บและพิจาณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ 
หรือยนืตามค าสั่งเดิมก็ได ้ทั้งน้ีโดยปกติใหก้ระท าใหเ้สร็จ ภายในสามสิบวนัแต่วนัได้รับอุทธรณ์ ค า
วนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นอนัส้ินสุด 
 

หมวด  15 
การร้องทุกข์ 

  การร้องทุกข์   หมายถึง  กรณีท่ีลูกจา้งมีความไม่พอใจหรือมีความทุกขอ์นัเกิดข้ึน
เน่ืองจากการท างาน  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสภาพการท างาน  สภาพการจา้ง  การบงัคบับญัชา  การสั่ง
หรือมอบหมายงาน  การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานหรือประโยชน์อ่ืน  หรือการปฏิบติัใดท่ีไม่
เหมาะสมระหวา่งนายจา้งหรือผูบ้งัคบับญัชาต่อลูกจา้งหรือระหวา่ง  ลูกจา้งดว้ยกนั  และลูกจา้งได้
เสนอความไม่พอใจหรือความทุกขน์ั้นต่อนายจา้งเพื่อใหน้ายจา้งไดด้ าเนินการแกไ้ขหรือยติุ
เหตุการณ์นั้น  ทั้งน้ี  เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง  และเพื่อใหลู้กจา้ง
ท างานดว้ยความสุข 
 ข้อ  68  ขอบเขตของการร้องทุกข์   ลูกจา้งท่ีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกขเ์น่ืองจากการ
ท างานดงักล่าวขา้งตน้  ควรยืน่ค  าร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือผูบ้งัคบับญัชาชั้นแรกของ
ตนโดยเร็ว  เวน้แต่เร่ืองท่ีจะร้องทุกขน์ั้นเก่ียวกบัการปฏิบติัของผูบ้งัคบัดงักล่าว  หรือผูบ้งัคบับญัชา
ดงักล่าวเป็นตน้เหตุก็ใหย้ืน่ค  าร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง  โดยมีวธีิการ
และขั้นตอนดงัน้ี 
  (1)  เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะร้องทุกขเ์ป็นหนงัสือดว้ยตนเองต่อผูจ้ดัการ  หรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีภายใน  7  วนั นบัแต่วนัท่ีมีความขดัแยง้ 
  (2)  ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งท าการสอบสวน  
และพิจารณาวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  30 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องทุกข ์
  (3)  ผูจ้ดัการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งท าการสอบสวน  
และพิจารณาช้ีแจงท าความเขา้ใจ  หรือวนิิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้ การแจง้ผลการพิจารณาโดยการ
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ช้ีแจงดว้ยวาจาใหบ้นัทึกค าช้ีแจงเหตุผล  ไวใ้นส านวนโดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือช่ือรับทราบไว้
ดว้ย 
 ข้อ  69  การสอบสวนและพจิารณา  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บค าร้องทุกขจ์ากลูกจา้งแลว้  ให้
รีบด าเนินการสอบสวนเพื่อใหท้ราบขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีร้องทุกขน์ั้น  โดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้ 
โดยด าเนินการดว้ยตนเองหรือดว้ยความช่วยเหลือจากนายจา้งทั้งน้ี  ลูกจา้งผูย้ืน่ค  าร้องทุกขเ์ห็นชอบ
ท่ีจะขอใหข้อ้เทจ็จริงโดยละเอียดแก่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 
  เม่ือสอบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขน์ั้น  หาก
เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ขไดก้็ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ด าเนินการแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว  แลว้แจง้ใหลู้กจา้งผูย้ืน่ค  าร้องทุกขท์ราบ  พร้อมทั้งรายงานให้
นายจา้งทราบดว้ย 
  หากเร่ืองราวท่ีร้องทุกขน์ั้น  เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ท่ีของ
ผูบ้งัคบับญัชานั้นใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวเสนอเร่ืองราวท่ีร้องทุกขพ์ร้อมทั้งขอ้เสนอในการแกไ้ข
หรือความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปตามล าดบั 
  ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปด าเนินการสอบสวนและพิจารณาค าร้องทุกข์
เช่นเดียวกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ท่ีไดรั้บค าร้องทุกข ์
 ข้อ  70  กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์   เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละขั้นท่ีไดพ้ิจารณาค าร้องทุกข ์ 
ด าเนินการแกไ้ขหรือยติุเหตุการณ์ท่ีเกิดการร้องทุกข ์ และไดแ้จง้ใหลู้กจา้งผูย้ืน่ค  าร้องทุกขท์ราบ  
หากลูกจา้งผูย้ืน่ค  าร้องทุกขพ์อใจ  ก็ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว  แต่ถา้ลูกจา้งผูย้ืน่ค  าร้อง
ทุกขไ์ม่พอใจ  ก็ใหย้ืน่อุทธรณ์โดยกรอกขอ้ความท่ีอุทธรณ์ลงในแบบพิมพท่ี์นายจา้งไดก้ าหนดข้ึน
และยืน่ต่อผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีทราบผลการร้องทุกขจ์ากผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัตน้ 
  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์และด าเนินการแกไ้ขหรือยติุ
เหตุการณ์ตามค าร้องทุกขแ์ละแจง้ผลการพิจารณาด าเนินการใหลู้กจา้งผูย้ืน่ค  าร้องทุกขท์ราบภายใน  
15  วนั 
 ข้อ  71  การอุทธรณ์ค าวนิิจฉัย 
  (1)  ผูร้้องทุกขท่ี์ไม่พอใจค าช้ีแจง หรือค าวนิิจฉยั มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธาน
กรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี  เป็นหนงัสือภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัท่ีได้
รับค าช้ีแจงหรือวนิิจฉยั 
  (2)  ประธานกรรมการ  หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีจะแจง้ผล
การพิจารณาอุทธรณ์ดว้ยการช้ีแจงท าความเขา้ใจ  หรือการวนิิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้ การแจง้ผลดว้ย
การช้ีแจงดว้ยวาจาใหบ้นัทึกค าช้ีแจงเหตุผลไวใ้นส านวน  โดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือช่ือรับทราบ
ไวด้ว้ย 
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  (3)  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อการลงโทษตามค าสั่งของผูมี้อ  านาจ  
 ข้อ  72  ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกีย่วข้อง 
  (1)  ผูร้้องทุกขจ์ะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบและดว้ยความเป็นธรรม  
  (2)  ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลัน่แกลง้  ยา้ยหนา้ท่ีการงาน  หรือลงโทษแต่อยา่งใด  เวน้
แต่จะเป็นการร้องทุกขด์ว้ยเจตนาไม่สุจริต 
  (3)  เจา้หนา้ท่ีท่ีใหก้ารเป็นพยาน หรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน  จะได้
ความคุม้ครองโดยจะไม่ถูกกลัน่แกลง้  ยา้ยหนา้ท่ีการงาน  หรือลงโทษเวน้แต่เจา้หนา้ท่ีท่ีใหก้ารดว้ย
อคติ  ปรักปร า  ใหร้้ายเป็นเทจ็  หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 
  การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการท่ีสหกรณ์แต่งตั้งก็ได้  
 

หมวด  16 
การส้ินสุดการจ้าง 

  การจา้งงานจะส้ินสุดลงดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด   ดงัน้ี  
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เลิกจา้ง 

 ข้อ  73  ตาย  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีถึงแก่ความตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงินอ่ืนใหแ้ก่
ทายาทโดยธรรมของเจา้หนา้ท่ีท่ีถึงแก่ความตาย  ส่วนเงินทดแทน  หรือประโยชน์ทดแทนให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน  หรือกฎหมายประกนัสังคม 
 ข้อ  74  การลาออก เจา้หนา้ท่ีท่ียืน่ใบลาออกล่วงหนา้ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการหรือ
คณะกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี  โดยใหย้ืน่ในวนัหรือก่อนวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนนั้น  และให้
มีผลเม่ือก าหนดวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนถดัไป 
  การลาออกของเจา้หนา้ท่ี  ท่ีฝ่าฝืนระเบียบการลาดงักล่าว   ถา้ท าใหส้หกรณ์
เสียหาย   สหกรณ์มีความชอบธรรมท่ีจะหกัเงินประกนั  หรือเงินอ่ืนใดท่ีเจา้หนา้ท่ียนิยอม  ชดใช้
ความเสียหายดงักล่าวได ้ รวมถึงอาจด าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีกระท าความผดิ  เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือ
ผูค้  ้าประกนัชดใชค้วามเสียหายไดด้ว้ย ตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด 
 ข้อ   75  การเลกิจ้าง 
  การเลิกจา้ง หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีสหกรณ์ไดใ้หพ้น้สภาพการเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ โดยสหกรณ์เลิกจา้ง หรือไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน อนัเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีขาด
คุณสมบติัในการท างาน มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ยบุหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอาย ุหรือ
กระท าความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง หรือหลายคณะ 
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ใหค้รอบคลุมการปฏิบติังานทุกส่ีปี 
  การเลิกจา้งดงักล่าว สหกรณ์จะแจง้ผล และวนัเลิกจา้งใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบเป็น
หนงัสือ โดยจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้  1 งวดการจ่ายค่าจา้ง เวน้แต่ เจา้หนา้ท่ีท่ีจา้งไวโ้ดยมี
ก าหนดระยะเวลาแน่นอน หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีกระท าความผดิ และไม่สิทธ์ิไดรั้บค่าชดเชย 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่อาจบอกล่วงหนา้ได ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแทน
การบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 การส้ินสุดการจา้งตามสัญญาจา้ง หากสหกรณ์ก าหนดเง่ือนไขระยะเวลาในสัญญาจา้งไว้
เป็นรายบุคคลอยา่งไร ก็ใหร้ะยะเวลาการจา้งส้ินสุดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้งเป็น
รายบุคคลนั้น 

หมวด  17 
ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพเิศษ 

 ข้อ  76 ค่าชดเชย  สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง  ดงัน้ี 
  1.  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั  แต่ไม่ครบหน่ึง
ปี  ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย สามสิบวนั   หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างาน สามสิบ
วนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  2.  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงปี  แต่ไม่ครบสามปี  ใหจ่้าย
ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย เก้าสิบวนั   หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างาน เก้าสิบวนั สุดทา้ย
ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  3. เจา้หนา้ท่ีหรือ ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบสามปี  แต่ไม่ครบหกปี  ใหจ่้ายไม่
นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย หน่ึงร้อยแปดสิบวนั   หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างาน หน่ึงร้อย
แปดสิบวนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  4.  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหกปีข้ึนไป   แต่ไม่ครบสิบปี ให้
จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสองร้อยส่ีสิบวนั  หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างาน สองร้อย
ส่ีสิบวนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  5.  เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบสิบปีข้ึนไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้ง อตัราสุดทา้ย สามร้อยวนั  หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างาน สามร้อยวนั สุดทา้ยส าหรับ
ลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
 ข้อ  77  ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งซ่ึงเลิก
จา้งในกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัน้ี 
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  (1)  ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง  
  (2)  จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย  
  (3)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (4)  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของนายจา้งอนัชอบ
ดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม  และนายจา้งไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้  เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรงนายจา้ง
ไม่จ  าเป็นตอ้งตกัเตือน 
   หนงัสือเตือนใหมี้ผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกินหน่ึงปี  นบัแต่วนัท่ีลูกจา้งได้
กระท าผดิ 
  (5)  ละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนัไม่วา่จะเป็นวนัหยดุคัน่หรือไม่ก็
ตามโดยไม่มีเหตุอนัควร 
  (6)  ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีสหกรณ์จา้งไว ้ โดยมีก าหนดระยะเวลา
การจา้งแน่นอนตามสัญญาจา้ง  และถูกเลิกจา้งตามก าหนดระยะเวลาของสัญญาจา้งนั้น 
 ข้อ  78  ค่าชดเชยพเิศษ 
  ก.   ในกรณีท่ีสหกรณ์ยา้ยท่ีท าการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืน  อนัมี
ผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวติตามปกติของเจา้หนา้ท่ี  หรือครอบครัว  สหกรณ์ตอ้งแจง้ให้
เจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  30  วนั  ก่อนวนัยา้ยท่ีท าการของสหกรณ์ ในการน้ี  ถา้
เจา้หนา้ท่ีไม่ประสงคจ์ะไปท างานดว้ย ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งไดโ้ดยเจา้หนา้ท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  50  ของอตัราค่าชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีพึงมีสิทธิไดรั้บ 
  ข.  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งลดจ านวนเจา้หนา้ท่ี  อนัเน่ืองมาจากการ
ปรับปรุงหน่วยงานระบบการท างาน  หรือการบริการ  สหกรณ์จะปฏิบติั  ดงัน้ี 
   (1)  แจง้วนัท่ีเลิกจา้ง  เหตุผลของการเลิกจา้งใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่  60  วนั    
   (2)  จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามขอ้  31  เท่ากบัค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย  15  วนัต่อการท างาน  1  ปี  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานติดต่อกนั  6  ปีข้ึนไป  ทั้งน้ี  
ค่าชดเชยพิเศษดงักล่าว จะไม่เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามร้อยหกสิบวนั 

หมวด  18 
การตรวจสุขภาพ 

 ขอ้ 79. สหกรณ์จดัใหมี้การตรวจสุขภาพของเจา้หนา้ท่ี และส่งผลการตรวจดงักล่าวแก่เจา้
พนกังานตรวจแรงงาน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฏกระทรวงตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน 
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หมวด 19 

การจัดตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  
ขอ้ 80 สหกรณ์จดัใหมี้คณะกรรมการสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ประกอบดว้ย

คณะกรรมการการและผูแ้ทนฝ่ายเจา้หนา้ท่ีอยา่งนอ้ยสามคน 
 ขอ้ 81 คณะกรรมการสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ มีอ านาจดงัน้ี 

(1) ร่วมหารือกบัสหกรณ์เพื่อจดัสวสัดิการแก่เจา้หนา้ท่ี 
(2) ใหค้  าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นชอบแก่สหกรณ์ในการจดั

สวสัดิการส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการจดัสวสัดิการท่ีสหกรณ์จดัใหเ้จา้หนา้ท่ี

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(4) เสนอความเห็น และแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
 ขอ้ 82 สหกรณ์จดัใหมี้การประชุมหารือกบัคณะกรรมการสวสัดิการเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 ใหส้หกรณ์จ่ายเงินในส่วนนายจา้งตามกฏหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนจากกองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 
 

เบ็ดเตลด็ 
 ข้อ 83.  การหยุดกจิการช่ัวคราว 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการเป็นการชัว่คราว  เน่ืองจาก
หน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ีสหกรณ์ตั้งอยูห่ยดุกิจการ  หรือสหกรณ์ประสบภาวะทาง
เศรษฐกิจ  สหกรณ์จะแจง้เหตุการณ์หยดุกิจการใหท้ราบล่วงหนา้  และจ่ายเงินในระหวา่งการหยดุ
กิจการในอตัราร้อยละ  50  ของค่าจา้ง 
 ข้อ  84  กฎ  ระเบียบอืน่ ๆ 
  (1)  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ซ่ึงใหบ้งัคบักบัส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ  
ใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างานน้ีดว้ย  ทั้งน้ี  รวมถึงในสมคัรงาน  สัญญาจา้ง  
หนงัสือค ้าประกนัและขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 
  (2)  การใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน 
  (3)  กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
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 ข้อ  85  การแก้ไขการเปลีย่นแปลง 
  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานน้ี  ไดจ้ดัท าข้ึนใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  แลว้  อยา่งไรก็ตาม  สหกรณ์สงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข
ปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมเป็นธรรมยิง่ข้ึนรวมทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้ง  ตาม
พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์   พ.ศ. 2518  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 ข้อ  86 การบังคับใช้ 
  (1)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบั  ศึกษาระเบียบน้ีใหมี้ความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้  เพื่อใหมี้
การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  และมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีทุกคน 
  (2)  เจา้หนา้ท่ีทุกคนจะปฏิเสธวา่ไม่ทราบเง่ือนไข  หลกัเกณฑ ์ และแนวปฏิบติั
ตามระเบียบน้ี  ๆไม่ได ้
  (3)  เจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา  และคณะกรรมการด าเนินการเป็นผูค้วบคุมดูแล
ใหเ้จา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ  ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและเคร่งครัด 
  (4)  ระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบัใชต้ามขอ้  2  
 
  ก าหนดใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  23 พฤษภาคม 2551 

 
 

เกรียงศกัด์ิ เขม็แกว้ 
 (นายเกรียงศกัด์ิ เขม็แกว้) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 
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ค าน า 
 

 ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสหกรณ์รวมทั้งการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัตาม
ระเบียบต่าง  ๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ซ่ึงแต่ละสหกรณ์ไดมี้การ
ก าหนดข้ึน มีความแตกต่างกนัไปบา้งในแต่ละสหกรณ์ แต่มีความส าเร็จคลา้ยคลงักนั  
 

 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั ไดเ้ปิดด าเนินการมาเป็นเวลา 6 ปี มี
การก าหนดใชร้ะเบียบและขอ้บงัคบัตลอดจนมีการปรับปรุงไขเป็นระยะ ๆ เพื่อใหร้ะเบียบมีความ
ทนัสมยั เหมาะสมกบัการด าเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกใหไ้ดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้ ซ่ึงจะท าใหส้มาชิกมีรู้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละวธิากรปฏิบติังานของสหกรณ์
อยา่งทัว่ถึง 
 

 ดงันั้น คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั ชุดน้ี
ไดป้รับปรุงและแกไ้ขระเบียบเป็นรูปเล่ม เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่มวลสมาชิก หวงัวา่สมาชิกทุกท่านได้
ร่วมกนัใชป้ระโยชน์จากหนงัสือน้ีเพื่อพฒันางานสหกรณ์ออมทรัพยใ์หเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์แก่ตวัสมาชิกเองในท่ีสุดต่อไป 

 
            

 

           (นายประกาศิต จนัทน์หอม)  

                                      ประธานกรรมการ  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากดั 

ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่สวสัดิการของสมาชิกและครอบครัว 

พ.ศ. 2550 
  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107(11)  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั ชุดท่ี 7 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 
12 มิถุนายน  พ.ศ. 2550 ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อสวสัดิการของ
สมาชิกและครอบครัวไวด้งัต่อไปน้ี 

 

หมวด 1 

ข้อความทัว่ไป 
ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั วา่

ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์เพื่อสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2548” 
ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  12 มิถุนายน พ.ศ.2550 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั วา่ดว้ยการใช้

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2547 
บรรดาระเบียบค าสั่งหรือมติอ่ืนใด ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบ

น้ีแทน 
ขอ้ 4. ระเบียบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสวสัดิการแก่สมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิก  
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ขอ้ 5. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์“ หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากดั 

ว่าด้วย  ค่าตอบแทน ส าหรับสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที ่ และผู้ช่วยเหลอืงานสหกรณ์  

พ.ศ. 2548 
  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั ขอ้   
และขอ้ 107(11)   ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ 
จ  ากดั ชุดท่ี 7 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 12 มิถุนายน  พ.ศ.2550 ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ย ค่าตอบแทนส าหรับ
สมาชิก กรรมการ เจา้หนา้ท่ีและผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์ไวด้งัน้ี  

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทพัยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั วา่
ดว้ยค่าตอบแทนส าหรับสมาชิก กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์ พ.ศ. 2550” ไว ้
ดงัน้ี 

ขอ้ 2. ใหถื้อใชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัท่ี                2550 เป็นตน้ไป 
บรรดาระเบียบ มติ และค าสั่งอ่ืนใดท่ีก าหนดไวห้รือขดัแยง้กบัระเบียบน้ี โดยใหใ้ชร้ะเบียบ

น้ีแทน 
ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนต าบล

สุรินทร์ จ  ากดั 
 “ค่าตอบแทน”  หมายความวา่ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่า

เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนวทิยากรและค่าตอบแทนอ่ืน 



 29 

 “สมาชิก”  หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
ส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 

 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพยพ์นกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 

 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 

 “เจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนกังานส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
ส่วนต าบลสุรินทร์ จ  ากดั 

 “ผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์” หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีจากสหกรณ์จงัหวดั กรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ ตลอดจนผูท่ี้สหกรณ์ร้องขอให้
ช่วยเหลืองานของสหกรณ์ 

 “การฝึกอบรม”  หมายความวา่ การฝึกอบรม สัมมนา โดยหมายความ
รวมถึงการศึกษาดูงาน 

 

หมวด  1 

ค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ขอ้ 4. การเดินทางไปปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
 (1)  การเดินทางไปปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  
 (2)  การไปฝึกอบรม หรือสัมมนาท่ีส่วนราชการ หรือองคก์รเอกชน หรือชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดั  
 (3)  การฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีคณะกรรมการอนุมติัใหจ้ดัทั้งน้ีรวมถึงการเดินทาง

ของผูจ้ดัการฝึกอบรมรายงานใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถดัไปทราบ  
ขอ้ 5. การเดินทางไปปฏิบติังาน ถา้หยดุ ณ ท่ีใดโดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานของสหกรณ์จะ

เบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับวนัหยดุโดยไม่จ  าเป็นนั้นไม่ได้ 
ในกรณีผูไ้ปปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งหยดุพกัเพราะเจบ็ป่วยโดยมีใบรับรองแพทย ์ใหเ้บิก

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับวนัหยดุได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ค่าพาหนะ 
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ขอ้ 6 การเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดัของประธานกรรมากร กรรมการ เจา้หนา้ท่ีและ
ผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์ใหเ้บิกค่าพาหนะไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยดั โดยเบิกจ่ายตามอตัรา
ต่อไปน้ี 

 (1)  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์รวมถึงผูจ้ดัการ ใหเ้บิกค่าพาหนะไดไ้ม่เกินรถไฟนัง่นอน
ปรับอากาศชั้น 2  

 (2)  ประธานกรรมการ กรรมการและผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์ ใหเ้บิกค่าพาหนะได้
ไม่เกินรถไฟนัง่นอนปรับอากาศชั้น 1  

 ค่าพาหนะ ใหห้มายความรวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าโดยสารพาหนะ ค่าบรรทุก 
หาบหาม ขนของและอ่ืน ๆ ท านองเดียวกนัดว้ย 

ขอ้ 7. ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ตอ้งการความรวดเร็วหรือปลอดภยัเพื่อ
ประโยชน์ของงานสหกรณ์ใหใ้ชย้านพาหนะอ่ืนตลอดจนเคร่ืองบินได ้โดยประธานกรรมการเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติั 

ในกรณีตามวรรคก่อน ถา้ใชย้านพาหนะส่วนตวัแทนยานพาหนะอ่ืน ใหเ้บิกค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิงในอตัราเป็นระยะทางกิโลเมตรละสามบาท โดยใชร้ะยะทางตามแผนท่ีมาตรฐานของกรม
ทางหลวง โดยไดเ้ร่ิมตน้จากอ าเภอท่ีปฏิบติังานอยูถึ่งอ าเภอหรือเขตท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง  

ขอ้ 8. การเบิกค่าพาหนะส าหรับการปฏิบติังานภายในจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

ค่าเบีย้เลีย้ง 
ขอ้ 9. ภายใตบ้งัคบัขอ้   ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปปฏิบติังานในต่างจงัหวดั ใหเ้บิกได ้ตาม

อตัราต่อไปน้ี 
 (1)  เจา้หนา้ท่ีรวมถึงผูจ้ดัการ  วนั 200 บาท  
 (2)  กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วนั 200 บาท  
ขอ้ 10. ภายใตบ้งัคบัขอ้   ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางไปปฏิบติังานภายในจงัหวดั ใหเ้บิกได ้ตาม

อตัราดงัต่อไปน้ี 
(1)  เจา้หนา้ท่ีรวมถึงผูจ้ดัการ  วนั 300 บาท  

 (2)  กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วนั 300 บาท  
ขอ้ 11. การค านวณเบ้ียเล้ียงใหถื้อเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  การนบัเวลาปฏิบติังาน ใหน้ัง่เวลาตั้งแต่ออกจากท่ีพกั หรือส านกังานกลบัถึงท่ี

พกัหรือ ส านกังาน 
 (2)  เวลาปฏิบติังานยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัเป็นหน่ึงวนั เศษของวนัเกินกวา่สามชัว่โมง 

นบัเป็นหน่ึงวนั  
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ขอ้ 12. ในกรณีท่ีสหกรณ์เป็นผูจ้ดัการฝึกอบรมถา้สหกรณ์จดัท่ีพกั อาหาร หรือการเดินทาง
ใหแ้ลว้ ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาใหเ้บิกค่าเล้ียงเดินทางไดว้นัละ 200 บาท ยกเวน้ในส่วนของ
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นผูจ้ดัการฝีกอบรมใหเ้บิกไดต้ามขอ้   และ  

ค่าเช่าท่ีพกั 
ขอ้ 13. การเดินทางไปฏิบติังาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งคา้งแรมใหเ้บิกค่าเช่าท่ีพกัไดต้ามอตัราดงัต่อไปน้ี  
 (1)  เจา้หนา้ท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งกวา่ผูจ้ดัการ ไม่เกินวนัละ 1,500 บาท 
 (2)  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ดัการและผู ้
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