
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วย เจ้าหน้าทีและข้อบังคับเกียวกับการทํางาน พ.ศ. 2550 

*************** 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 79(8) วรรค 3 ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

ชุดที 25 ครังที 18 วนัที 17 ตุลาคม 2550 ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยเจา้หน้าที และข้อบงัคบัเกียวกับการ

ทาํงาน ดงัต่อไปนี 

ขอ้ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกัด ว่าด้วย

เจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน พ.ศ. 2550” 

ขอ้ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงัคบัตงัแต่วนัที 19 ตุลาคม 2550 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณืออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ว่าด้วยเจา้หน้าที พ.ศ. 

2545 , ระเบียบฯ วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการทาํงาน พ.ศ. 2542 , ระเบียบฯ ว่าดว้ยวินัย การสอบสวน การลงโทษ

สําหรับเจา้หนา้ทีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และบรรดาระเบียบ คาํสั ง ประกาศ มติอืนทีขดัแยง้กบัระเบียบนีและให้

ใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ว่าด้วยเจา้หน้าทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการ

ทาํงาน พ.ศ. 2550 แทน 

ขอ้ 4 ในระเบียบนี 

 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเร

ยอน จาํกดั 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

 “เจ้าหน้าที” หมายถึง เจ้าหน้าทีผู ้ปฏิบติังานทุกระดบั ได้แก่ ผู ้จดัการ ผู ้ช่วยผู้จดัการ 

หวัหนา้ฝ่ายทวัไป เจา้หนา้ทีธุรการ เจา้หนา้ทีการเงิน เจา้หน้าทีบญัชี เจา้หนา้ทีสินเชือ 

 

 

 

 

 



หมวด  1  

อัตรากําลังและตําแหน่ง  

ขอ้ 5 ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หน้าท ี ตามจาํนวนทีจาํเป็นแก่การปฏิบติังานประจาํของสหกรณ์  

ขอ้ 6 ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีมีดงัต่อไปนี  

(1) เจา้หนา้ทีการเงิน เจา้หน้าทีสินเชือ เจา้หนา้ทีธุรการ เจา้หนา้ทีบญัชี หรือตาํแหน่งทีเรียก

เป็นอย่างอืน                                  

(2) หวัหนา้ฝ่ายทวัไป 

(3) ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

(4) ผูจ้ดัการ  

ขอ้  7 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกและแต่งตงัหรือเลือนตาํแหน่งผูจ้ดัการ 

โดยพิจารณาผูมี้คุณวฒิุ ความสามารถ การริเริม ความจดัเจน ความรับผิดชอบสมรรถภาพในการปฏิบติังาน

และความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11        

ในกรณีทีสหกรณ์ยงัไม่ไดอ้ยู่ในฐานะทีจะจดัจา้งผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือหวัหน้าฝ่ายทวัไป

ได ้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก สอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัเจา้หนา้ทีในตาํแหน่งทีตาํลงไปแลว้

แต่งตงัให้ปฏิบติังานในหน้าทีผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือหวัหนา้ฝ่ายทวัไป  ทงันีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวธีิปฏิบติัในขอ้ 11 , 12 , 13 , 14 , 15  และ 16 

 

หมวด  2 

อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง  

ขอ้ 8 ใหก้าํหนดอตัราเงินเดือนและค่าจา้งของเจา้หนา้ทีไว ้  โดยจดัทาํเป็นบญัชี แนบทา้ยระเบียบนี 

 

หมวด  3 

การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 

ขอ้ 9 เมือสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งจา้งเจา้หน้าทีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจ

พิจารณารับสมคัรคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี  

ขอ้ 10 ผูที้จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตงัเป็นเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี  

(1)  มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

(2)  มีอายไุม่ตาํกวา่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 

(3) ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั นเฟือนไม่สมประกอบ ทงัไม่เป็นโรค

เรือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็นทีรังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพ

ติดใหโ้ทษ โรคพิษสุราเรือรัง หรือโรคอยา่งอืนตามทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(4) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 



(5) ไม่เป็นผูม้ีหนีสินลน้พน้ตวั  

(6) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษหรือ ออกจากงาน หรือ ออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที  

(7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกรับโทษจาํคุกโดยพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท  

(8) ไม่เป็นผู ้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาํผิดวิน ัย ซึงอาจต้องได้รับโทษไล่         

ออ ก  ห รื อ ให้อ อ กตามระเ บียบว่าด้วยวินัย  การ ส อ บสวนแ ละการลง โทษ สํ าหรั บ เ จ้า -

หนา้ที                                  

(9) ไม่เคยถูกทีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาํแหน่งกรรมการ 

เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที  

(10) ไม่เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ หรือมีคาํวนิิจฉัยเป็นทีสุดให้พน้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ขอ้ 11 การบรรจุและแต่งตงัหรือการเลือนตาํแหน่งเจา้หนา้ทีใหด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี  

ก. เจ้าหน้าที 

(1) เจา้หนา้ทีธุรการ ตอ้งได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้

และสามารถพิมพดี์ดหรือใชค้อมพิวเตอร์ได ้

(2) เจา้หน้าทีอืน ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงในทางทีสหกรณ์ตอ้งการหรือ 

วชิาการสหกรณ์จากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบนัการศึกษา

ทางสหกรณ์ทีหน่วยงานอืนตงัขึนหรือสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ของเอกชน หรือได้รับ

ประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือประกาศนียบตัรประโยคอาชีวศึกษา

ชนัสูงในทางทีสหกรณ์ตอ้งการ  

ข. หัวหน้าฝ่ายทัวไป 

(1) ตอ้งได้รับประกาศนียบตัรชันสูง หรือไดรั้บอนุปริญญาหลกัสูตรสามปีจากวทิยาลยั

หรือมหาวทิยาลยัในสาขาทีสหกรณ์ตอ้งการหรือ 

(2) ตอ้งมีพืนความรู้ตาม ก. (2) และดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ทีในสหกรณ์มาไม่น้อยกวา่ห้าปี  

ค.  ผู้ช่วยผู้จัดการ ตอ้งมีพืนความรู้และหลกัเกณฑ ์เช่นเดียวกบั ข. 

ง.  ผู้จัดการ    

(1) ต้องได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึงสหกรณ์เทียบได้ไม่ตํากว่า

ปริญญาตรีในสาขาทีสหกรณ์ตอ้งการ หรือ 

(2) ตอ้งมีพืนความรู้ตาม ข (1) และดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายทวัไป หรือผูช่้วยผูจ้ดัการใน

สหกรณ์มาไม่นอ้ยกวา่หนึงปีหรือเคยดาํรงตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัสาม หรือ 



(3) ตอ้งมีพืนความรู้ตาม ก.(1)หรือ ก.(2) และเคยดาํรงตาํแหน่งหวัหน้าฝ่ายทวัไปไปหรือ

ผูช่้วยผูจ้ดัการมาไม่นอ้ยกวา่สองปี  

ขอ้ 12 การรับสมคัรใหป้ระธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการประกาศ

รับสมคัรมีกาํหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยปิดประกาศไว ้ณ สํานกังานของสหกรณ์ 

ขอ้ 13 ผูป้ระสงคที์จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั ใหย้ืนใบสมคัร

ตามแบบทีสหกรณ์กาํหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพืนฐานความรู้ สําเนาบตัรประชาชน สําเนาทะเบียน

บา้นและใบรับรองแพทย ์และใหย้ืนใบสมคัรดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการของสหกรณห์รือ

เจา้หนา้ทีสหกรณ์ทีไดรั้บมอบหมาย ณ สํานกังานของสหกรณ์  

ขอ้ 14 ให้คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการขึนคณะหนึง จากกรรมการดาํเนินการ 

หรือเจา้หนา้ทีในตาํแหน่งไม่ตาํกวา่ผูช่้วยผูจ้ดัการ มีจาํนวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตาํแหน่งเป็นประธาน

กรรมการคนหนึง และเลขานุการคนหนึงเพือดาํเนินการคดัเลือก สอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั  

ขอ้ 15 ในการคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบในวชิาหนึงวชิาใด หรือหลายวชิาทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 

16 ตามทีเห็นสมควร  

ขอ้ 16 ในการสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัใหค้ณะกรรมการจดัให้สอบในวชิาดงัต่อไปนี 

ก.ตาํแหน่งเจ้าหน้าทีธุรการ 

(1) ความรู้เกียวกบักฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์   กฎหมายแรงงาน  ขอ้บงัคบั และระเบียบของ

สหกรณ์  

(2) พิมพ์ดีดภาษาไทย  หรือความรู้เกียวกบังานในหนา้ทีซึงจะได้รับการแต่งตงั เช่น บญัชี 

และหรือความรู้ความชาํนาญเกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ หรือวชิาชีพอืน ๆ  

(3) สัมภาษณ์ 

ข. ตาํแหน่งเจ้าหน้าทีสหกรณ์อืน ๆ 

(1) ความรู้เกียวกบักฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายแรงงาน ขอ้บงัคบั และระเบียบของ

สหกรณ์  

(2) ความรู้เกียวกบังานในหน้าที ซึงจะไดร้ับการแต่งตงัและมีความรู้ความชาํนาญเกียวกบั

การใชค้อมพิวเตอร์  

(3) สัมภาษณ์  

ผูส้อบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั ตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบและไดค้ะแนน

รวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทงัหมด จึงถือว่าเป็นผูส้อบได ้

ขอ้ 17 เมือการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัเสร็จสินแลว้ใหป้ระธานกรรมการสอบ

ประกาศรายชือผู้ไดรั้บการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามลาํดับคะแนนไว้ ณ 

สํานกังานของสหกรณ์และใหเ้สนอผลการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการโดยเร็ว 



หมวด 4 

การจ้างและการแต่งตัง  
 

ขอ้ 18 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาจา้ง  และแต่งตงัผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  หรือสอบ คดัเลือก 

หรือสอบแข่งขนัไดเ้รียงตามลาํดบัคะแนนสูงมาหาตาํเป็นเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ถา้มีผูส้อบไดค้ะแนนเทา่กนั

หลายคน ใหถ้ือคะแนนในวชิาในขอ้ 16 ก. (2) หรือ ข. (2) สุดแต่กรณีเป็นเกณฑต์ดัสินและถา้คะแนนในวชิา

ดงักล่าวยงัเท่ากนัอยู่อีก ก็ใหค้ณะกรรมการจดัให้มีการคดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพิมเติม 

ขอ้ 19 ในการจา้งหรือแต่งตงัเจา้หน้าทีของสหกรณ์   ตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกั ฐาน

ตามทีสหกรณ์กําหนด และให้คณะกรรมการดาํเนินการเรียกหลกัประกนั อย่างหนึงอย่างใดดังปรากฏ

ขา้งล่างนี เพือประกันความเสียหายอนัจะเกิดขึนแก่สหกรณ์ เนืองจากกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํซึง

เจา้หนา้ทีและลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรับผิดชอบ  

(1) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดภาระจาํนอง จาํนองเป็นประกนั หลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือ

หลกัทรัพยอ์ืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจาํนาํต่อสหกรณ์ หรือ 

(2) มีบุคคลซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรอย่างนอ้ยหนึงคน เป็นผูค้าํประกนัอย่าง

ไม่มีจาํกดั ดงันี 

2.1) ตาํแหน่งเจา้หนา้ที ตอ้งมีราชการตาํแหน่งไม่ตาํกวา่ซี.5 ขึนไปคาํประกนัอยา่ง

ไม่มีขีดจาํกดั จาํนวนหนึงคน 

2.2) ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายทวัไป ตอ้งมีขา้ราชการตาํแหน่งไม่ตาํกว่าซี.6 ขึนไปคาํ

ประกนัอย่างไม่มีขีดจาํกดั จาํนวนหนึงคน 

2.3) ผูจ้ดัการ ตอ้งมีขา้ราชการตาํแหน่งไม่ตาํกว่าซี.7 ขึนไปคาํประกนัอย่างไม่มี

ขีดจาํกดั จาํนวนหนึงคน 

ขอ้ 20 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้าํประกนัและหลกัประกันทุกปี 

ทงันี เพือใหท้ราบวา่หลกัประกนันนัมีราคาเพียงพอทีจะคุ้มกบัความรับผิดชอบของเจา้หน้าทีของสหกรณ์

และเพือแก้ปัญหากรณีทีผู ้คาํประกันถึงแก่กรรมหรือมีฐานะทรุดโทรมลงหรือความเสียหายอนัหากจะ

เกิดขึน 

ในการเรียกหลกัประกันจากเจา้หน้าทีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเรียก

หลกัประกนัตาม (1) เป็นอนัดบัแรก ถา้ไม่มีหลกัประกนัตาม (1) จึงจะใช้หลกัประกนัตาม (2) 

อนึง ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจาํนวนรวมแห่งราคามูลค่าของสินทรัพย์ทีใช้เป็น

หลกัประกนัตามทีเห็นสมควรแก่ลกัษณะ  และปริมาณงานในความรับผิดชอบของเจา้หน้าทีของสหกรณ์ 

อนึง เมือปรากฏวา่หลกัประกนัมีราคาเปลียนแปลงในทางลดลง ให้คณะกรรมการดาํเนินการรีบดาํเนินการ

เรียกหลกัประกนัจากเจา้หน้าทีของสหกรณ์เพิมเติมใหเ้พียงพอทีจะคุม้กบัลกัษณะและปริมาณงานในความ

รับผิดชอบทนัที  



ถา้คณะกรรมการดาํเนินการละเลยไม่ปฏิบติัตาม ขอ้ 19 หรือ ขอ้ 20คณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้ง

รับผิดชอบกบัความเสียหายทีเกิดขึนแก่สหกรณ์  

ขอ้ 21 การจา้งและแต่งตงัเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ตามขอ้ 19 ใหไ้ดรั้บเงินเดือนเริมขนัตน้ตามอตัราที

กาํหนดไวใ้นขอ้ 8 แห่งระเบียบฯ นี 

ขอ้ 22 การแต่งตงัเจา้หน้าทีของสหกรณ์ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าฝ่ายทวัไปขึนไป ประธาน

กรรมการตอ้งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ เมือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ประธาน

กรรมการจงึสั งแต่งตงัได ้แต่ถา้เป็นตาํแหน่งตาํกวา่หวัหน้าฝ่ายทวัไปก็ใหผู้จ้ดัการมีอาํนาจสั งแต่งตงัได ้ 

                 

หมวด  5 

การปฏิบัติหน้าทีแทนเจ้าหน้าที  หรือผู้จัดการและการเปลียนตัวผู้จัดการ  
 

ขอ้ 23 ถา้ตาํแหน่งเจา้หน้าทีของสหกรณ์วา่งลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตงัผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งนัน หรือผู้

ดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้เป็นครังคราว ประธานกรรมการมีอาํนาจสั งให้เจา้หน้าทีของ

สหกรณ์ทีเห็นว่าสมควรรักษาการในตําแหน่งหรือรักษาการแทนชวัคราวไดแ้ต่การสั งให้รักษาการใน

ตํา แ หน่ง ผู ้ ช่ วย ผู ้จ ัด ก าร ห รื อ ผู ้จัดก าร  ต้อ งไ ด้ รั บค วามเ ห็ นช อ บ จา ก คณ ะ ก ร ร ม ก าร ดํา เ นิน   

การ  

ขอ้  24 ในกรณีทีมีการเปลียนตวัผูจ้ดัการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัให้มีการตรวจ สอบ

หลกัฐานทางบญัชี และการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์น ตลอดจนผลิตผล และสินคา้อืนๆ ของสหกรณ์เพือทราบ

ฐานะอนัแทจ้ริงของสหกรณ์ก่อนทีจะไดส่้งมอบงาน 

                                                                                                                        

หมวด 6 

การเลือนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
                 

ข้อ 25 การเลือนเงินเดือน หรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที ให้พิจารณาถึงความสามารถการริเริ ม  

การอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ที ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพใน

การปฏิบติังานในรอบปีทางบญัชีทีแลว้ของสหกรณ์ ทงันี ตอ้งอยู่ในวงเงินงบประมาณสําหรับเลอืนเงินเดอืน

ประจาํปี  

ขอ้ 26 ผูจ้ดัการมีอาํนาจเลือนเงินเดือนหรือค่าจา้งของเจา้หน้าที ตําแหน่งไม่สูงกว่าหัวหน้าฝ่าย

ทวัไปในปีหนึง ๆ ไดไ้ม่เกิน 1 ขนั ถา้เกินกวา่นนัตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

ผู ้จ ัดการจะเลือนเ งินเ ดือนของเจ้าหน้าทีตําแหน่งผู ้ ช่วยผู้จ ัดการ ด้วยความเห็น ชอบจาก

คณะกรรมการดาํเนินการ  

ขอ้ 27 การเลือนเงินเดือนของผูจ้ดัการ เป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 28 เจา้หนา้ที ซึงมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ หรือมีขอ้บกพร่อง

ในรอบปีทางบญัชีทีแลว้ดงัต่อไปนี ไม่ใหไ้ดรั้บการพิจารณาเลือนเงินเดือนหรือค่าจา้ง 



ก. มีวนัลาเกิน 30 วนัเวน้แต่ 

(1) ลาป่วยซึงตอ้งใช้เวลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกนั คราวเดียวกันหรือหลาย

คราวรวมกนัไม่เกิน 60 วนั 

(2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วนั 

(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลงัคลอดครรภ์หนึงไม่เกิน 90 วนั (โดยได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจา้งในวนัทาํงานตลอดระยะเวลาทีลา แต่ไม่เกินสีสิบหา้วนั) 

(4) ลาป่วยเนืองจากอุบติัเหตุจากการไปปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 

ข. ถูกลงโทษทางวนิยั เวน้แต่โทษภาคทณัฑ ์

 

หมวด 7 

การจ่ายเงินโบนัส 

ขอ้ 29 เมือสิ นปีทางบัญชีหนึงๆ สหกรณ์อาจจดัสรรกําไรเป็นเงินโบนสัของเจา้หน้าทีได้ตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์และมติทีประชุมใหญ่  

ให้คณะกรรมการดาํเนินการกําหนดจาํนวนโบนสัทีจะจ่ายให้แก่เจา้หน้าทีของสหกรณ์ตามส่วน

แห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสูงไม่เกินสีเท่าของเงินเดือนซึงไดรั้บในเดือนสุดท้ายของปีทางบญัชี

นนั  

เจา้หนา้ทีของสหกรณ์ผูใ้ดมีเวลาทาํงานไม่เตม็ปีทางบญัชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนสั ลดลงตามส่วน

แห่งเวลาทาํงานในปีนนั  

ข้อ 30 คณะกรรมการดาํเนินการอาจไม่จ่ายเ งินโบนัส ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้า 

หนา้ทีของสหกรณ์คนใดก็ได ้หากปรากฏวา่เจา้หนา้ทีของสหกรณ์นนัปฏิบติัหน้าทีผิดพลาด หรือบกพร่อง

อยู่เป็นประจาํ ไม่อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปีทางบญัชีเกินสมควรทงัไม่พยายาม

ขวนขวายแกไ้ขขอ้ผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของตนตามทีคณะกรรมการดาํเนินการไดใ้หค้วามเห็นแนะนาํ

เช่นวา่นนั 

หมวด  8 

วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 

ขอ้ 31 วนัทาํงาน สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีทาํงานสัปดาห์ละ 6 วนั ตงัแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัเสาร์  

ขอ้ 32 เวลาทาํงานปกติ สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีทาํงานวนัละ 8 ชวัโมงตงัแต่เวลา 08.00 น. ถึง 

17.00 น. 

ขอ้ 33 เวลาพกั สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีหยุดพกัระหวา่งการทาํงานปกติ เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 

13.00 น. 



สหกรณ์ และเจา้หนา้ทีอาจตกลงกนักาํหนดเวลาพกัระหวา่งการทาํงานตามวรรคหนึงเป็นอยา่งอืนก็

ย่อมทาํได ้โดยต้องพกัไม่น้อยกวา่หนึงชั วโมง ทงันี เพือให้เกิดความราบรืนและอาํนวยความสะดวกแก่

สมาชิกทีมาใช้บริการ 

  

หมวด  9 

วันหยดุและหลักเกณฑ์การหยุด 

ข้อ 34 วนัหยุดประจําสัปดาห์ สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าทีหยุดประจําสัปดาห์ สัปดาห์ละ                        

1 วนั ไดแ้ก่ วนัอาทิตย ์

ขอ้  35 วนัหยุดตามประเพณี สหกรณ์กาํหนดใหเ้จา้หน้าทีหยดุงานตามประเพณีไดปี้ละ 13 วนั ดงันี  

1. วนัขึนปีใหม่ 

2. วนัมาฆบูชา 

3. วนัจกัรี 

4. วนัสงกรานต ์

5. วนัแรงงานแห่งชาติ 

6. วนัฉตัรมงคล 

7. วนัวสิาขบูชา 

8. วนัเขา้พรรษา 

9. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ 

10. วนัปิยะมหาราช 

11. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

12. วนัรัฐธรรมนูญ 

13. วนัสินปีเก่า 

ในกรณีทีวนัหยุดประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจาํสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวนัหยุดตามประเพณี

ในวนัทาํงานถดัไป 

ขอ้  36 วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าทีทีทาํงานครบ 1 ปี หยุดพกัผ่อน

ประจาํปี จาํนวน 6 วนัทาํงานต่อปี โดยจะจดัให้หยุดภายในปีต่อไป ซึงวนัหยุดพักผ่อนประจาํปีหาก

เจา้หน้าทีไม่หยุดในปีทีมีสิทธิก็สามารถสะสมและเลือนวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีทียงัมิไดห้ยุดในปีนัน

รวมเขา้กบัปีต่อๆ ไปไดแ้ต่ทงันีใหส้ะสมไดไ้ม่เกินสองปี 

เจา้หนา้ทีมีอายงุานตงัแต่ 1 ปีขึนไป จะไดรั้บวนัลาหยุดพกัผ่อนประจาํปีเพิมเป็นดงัน ี

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 1 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้6 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 2 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้7 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 3 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้10 วนั 



เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 4 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้11 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 5 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้12 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 6 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้13 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 7 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้14 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 8 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้15 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 9 ปี   มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้16 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 10 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้16 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 11 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้17 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 12 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้17 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 13 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้17 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 14 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้18 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 15 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้18 วนั 

เจา้หนา้ทีทีทาํงานมาครบ 16 ปี มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได ้19 วนั 
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ทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

ขอ้ 37 การทาํงานล่วงเวลาและการทาํงานในวนัหยุด 

(1) ในกรณีทีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือ ความจาํเป็นเร่งด่วนทีจะตอ้งทาํงานติดต่อ กนัไป

ถา้หยุดแลว้จะเกิดความเสียหายสหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ทีทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงาน หรือทาํงานใน

วนัหยุดรวมถึงทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุดไดต้ามความจาํเป็น โดยสหกรณ์จะแจง้ให้เจา้หน้าทีทราบ

ล่วงหน้า และเจา้หน้าทีจะตอ้งให้ความร่วมมือในการทาํงานล่วงเวลาดงักล่าว โดยไม่ตอ้งได้รับ

ความยินยอมจากเจา้หนา้ทีก่อน  

(2) ในกรณีทีสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งทาํงานเพือเพิมการบริการ สหกรณ์จะให้เจา้หน้าที

ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานในวนัหยดุ หรือทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุเป็นครังคราวเท่าทีเป็นประโยชน์

แก่การบริการ ทงันี สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ทีทีสมคัรใจทาํงานล่วงเวลา หรือทาํงานในวนัหยุดไดไ้ม่

เกินสามสิบหกชวัโมงต่อสัปดาห์              

ขอ้ 38 อตัราค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาทาํงานในวนัหยุด 

ก. ค่าล่วงเวลา 

(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา สําหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติในอตัราหนึง

เท่าครึงของอตัราค่าจา้งต่อชวัโมง ในวนัทาํงานตามชวัโมงทีทาํ  

(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุดในอตัราสามเท่าของ

อตัราค่าจา้งต่อชวัโมงในวนัทาํงานตามชวัโมงทีทาํ  



ข. ค่าทาํงานในวนัหยุด  

(1) เจา้หนา้ที ทีมีสิทธิไดร้ับค่าจา้งในวนัหยุด วนัหยุดประจาํสัปดาห์ วนัหยุดตามประเพณี 

และวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี ถา้มาทาํงานในวนัหยุดดงักล่าวจะได้รับค่าทาํงานในวนัหยุดเพิมขึน

อีกหนึงเท่าของอตัราค่าจา้ง ต่อชวัโมงการทาํงานตามจาํนวนชวัโมงทีทาํ  

(2) เจา้หน้าที ทีไม่มีสิทธิได้รับค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสัปดาห์ ถ ้ามาทาํงานในวนัหยุด

ดงักล่าว จะไดร้ับค่าทาํงานในวนัหยุดสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อช ั วโมงในวนัทาํงานตามจาํนวน

ชวัโมงทีทาํ หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยตามจาํนวนผลงานทีทาํได ้สําหรับลูกจา้งซึงได้รับค่าจา้ง

ตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 
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การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

ขอ้  39 การไม่จา่ยค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และค่าทาํงานในวนัหยุด  

ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ที ดงันี 

(1) เจา้หนา้ทีซึงไดรั้บมอบหมายให้มีอาํนาจทาํการแทนสหกรณ์ เกียวกบัการจา้ง การลด

ค่าจา้ง หรือการเลิกจา้ง  

(2) เจ้าหน้าทีทีถูกกาํหนดให้ทาํงานทีมีลักษณะ หรือสภาพทีต้องออกไปทํางานนอก

สถานที และโดยลกัษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกาํหนดเวลาทีแน่นอน  

(3) เจา้หนา้ทีทีถูกกาํหนดใหอ้ยู่เวรเฝ้าดูแลสถานทีหรือทรัพยสิ์นเป็นครังคราว 

ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทาํงานในวนัหยุดใหแ้ก่เจา้หนา้ที ซึงไดรั้บมอบหมายใหมี้อาํนาจทาํ

การแทนสหกรณ์เกียวกบัการจา้ง การลดค่าจา้ง หรือการเลิกจา้ง  

ขอ้  40 การจ่ายค่าจา้งในวนัหยุด 

(1)  สหกรณ์ได้จ่ายค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าทีรายเดือน โดยจ่าย

รวมอยู่ในเงินเดือนแลว้  

(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจา้งในวนัหยุดตามประเพณี และวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี ให้แก่

เจา้หนา้ทีรายเดือน โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแลว้                 

ขอ้  41 การจ่ายค่าจา้งในวนัลา 

สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลาใหแ้ก่เจา้หนา้ทีทีลาถูกตอ้งตามระเบียบของสหกรณ์ดงันี 

(1) วนัลาป่วย จะจ่ายตามจาํนวนวนัทีเจา้หนา้ทีป่วยจริง แต่ไม่เกิน 30 วนัทาํงานต่อปี  

(2) วนัลาทาํหมัน จะจ่ายตามจาํนวนวนัทีแพทย์แผนปัจจุบนัชันหนึง กําหนดและออก

ใบรับรองให้เจา้หน้าทีหยดุงาน  

(3) วนัลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจาํนวนวนัทีลา แต่ไม่เกิน 45 วนั 

(4) วนัลากิจ จะจ่ายตามจาํนวนวนัทีสหกรณ์อนุญาตใหล้า แต่ไม่เกิน 10 วนัต่อปี 

(5) วนัลาเพือฝึกความพรั งพร้อมทางทหารตามจาํนวนวนัทีลา แต่ไม่เกิน 60 วนัต่อปี 



(6) วนัลาเพือการฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้ตามจาํนวนวนัทีสหกรณ์อนุญาต แต่ไม่เกิน 

15 วนัต่อปี 

(7) วนัลาเพือการอุปสมบท และประกอบพิธีฮจัย์ ตามจาํนวนวนัทีสหกรณ์อนุญาตแต่ไม่

เกิน 15 วนัต่อปี  

(8) วนัลาเพือการทาํงานศพ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร จะจ่ายตามจาํนวนวนัลาครัง

ละ 5 วนั ต่อการทาํงานศพแต่ละครัง 

(9) วนัลาเพือแต่งงานจะจ่ายใหต้ามวนัลาทีไดรั้บอนุญาตแต่ไม่เกิน 3 วนั 

(10) วนัลากิจเพือติดต่อกบัราชการ แต่ไม่เกิน 3 วนั 

ขอ้ 42 กาํหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด และค่าล่วง เวลาในวนัหยุด 

(1)  สหกรณ์กาํหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาใน

วนัหยุด ฯลฯ ใหแ้ก่เจา้หน้าทีรายเดือนๆ ละ 1 ครัง โดยจะจ่ายก่อนวนัสิ นเดือนสองวนั 

(2)  สหกรณ์กาํหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอืนให้แก่เจา้หน้าที ตามทีตกลงกันในกรณีที

วนัจ่ายค่าจา้งวนัใดตรงกบัวนัหยุด ใหเ้ลือนไปจ่ายในวนัทาํงาน วนัหยุดงานนนั  

ขอ้ 43 สถานทีจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้าที สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงหน้า ค่าทาํงานในวนัหยุด ค่า

ล่วงเวลาในวนัหยดุและเงินอืน ใหแ้ก่เจา้หนา้ที ณ ทีทาํการสหกรณ์ 
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วันลา และหลักเกณฑ์การลา 

ขอ้  44 วนัลา เจา้หนา้ทีมีสิทธิลาหยุดได ้ ดงันี 

(1) การลาป่วย เจา้หน้าทีมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าทีป่วยจริง การประสบอนัตรายหรือ การ

เจบ็ป่วยเนืองจากการทาํงานจนไม่สามารถมาปฏิบติังานไดต้ามปกติ และวนัลาคลอดบุตรสหกรณ์

จะใหห้ยุดตามความเห็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชนัหนึง โดยไม่ถือเป็นวนัลาป่วย  

(2) การลาทาํหมนั เจา้หน้าทีมีสิทธิลาหยุดงานเพือการทาํหมนัได้ตามจาํนวนวนัทีแพทย์

แผนปัจจุบนัชนัหนึงของโรงพยาบาลกาํหนดและออกใบรับรอง 

(3) การลาคลอดบุตร เจา้หนา้ทีหญิงมีสิทธิหยุดงานก่อนหรือหลงัการคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 

90 วนั โดยให้นบัรวมวนัหยุดทีมีในระหวา่งวนัลาด้วย 

(4)  การลากิจ โดยไม่ไดรั้บค่าจา้งเจา้หนา้ทีมีสิทธิลาหยุดงานเพือกิจธุระจาํเป็นไดไ้ม่เกิน 7 

วนัต่อปี การลากิจเพือกิจธุระจาํเป็น จะต้องเป็นกิจธุระเกียวกบัความจาํเป็นอนัมิอาจหลีกเลียงได้

เท่านนั  

(5) การลาเพือฝึกความพรั งพร้อมทางทหาร เจา้หนา้ทีมีสิทธิการลาหยุดงานเพือรับราชการ

ทหารในการเรียกพล เพือตรวจ เพือฝึกวิชาทหาร หรือเพือทดสอบความพรั งพร้อมทางทหารตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารตามระยะเวลาทีราชการกาํหนด  



(6) การลาเพือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ ให้เจา้หน้าทีมีสิทธิลาเพือการฝึกอบรมหรือ

พฒันาความรู้ ความสามารถไดปี้หนึงไม่เกิน 15 วนั ในกรณีดงัต่อไปนี             

ก. เพือประโยชน์ต่อการแรงงานและสวสัดิการสังคมหรือการเพิมทกัษะความชาํนาญเพือ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของลูกจา้ง  

ข. การสอบวดัผลทางการศึกษาทีทางราชการจดัหรืออนุญาตใหจ้ดัขึนแต่ไม่รวมถึง การลา

ไปศึกษาต่อ  

ค. ลูกจา้งยืนใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เมือสหกรณ์อนุญาตและจึงจะหยุดงานเพือการ

ดงักล่าวได ้

ขอ้ 45 หลกัเกณฑก์ารลา 

ก. การลาป่วย เจา้หนา้ทีทีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทาํงานตามปกติได ้เจา้หนา้ทีจะตอ้งปฏิบติั

ตามระเบียบการลาป่วยดงันี 

(1) กรณีทีเจ้าหน้าทีสามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ ให้ยืนใบลาป่วยตามแบบใบลาที  

สหกรณ์กาํหนด ก่อนการหยุดงาน ต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการทีไดร้ับมอบหมายแลว้แต่กรณีพร้อม

ดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) 

(2) กรณีทีเจา้หนา้ทีเจ็บป่วยกะทนัหนั และไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ ให้เจา้หน้าทียืน

ใบลาป่วยในวนันนั   หรือภายในวนัแรกทีมาทาํงานตามแบบใบลาทีสหกรณ์กําหนด ต่อผูจ้ดัการ 

หรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) 

(3) การเจบ็ป่วยของเจา้หนา้ทีตงัแต่สามวนัทาํงานขึนไป สหกรณ์อาจจะใหเ้จา้หน้าทีแสดง

ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชนัหนึง หรือหลกัฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการ

ลาป่วยดว้ยก็ได ้ 

(4)  การลาป่วยโดยมิไดเ้จบ็ป่วยจริง สหกรณ์ถือว่าเจา้หน้าทีใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอนัเป็น

ความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ที ยอ่มถูกลงโทษได ้ 

ข. การลาทาํหมนั ให้เจ้าหน้าทียืนใบลาล่วงหน้าตามใบลาทีสหกรณ์กําหนดต่อผูจ้ดัการ 

หรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมือการทาํหมนัสิ นสุดแล้วให้เจา้หน้าทีแสดง

ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชนัหนึงของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย 

ค. การลาคลอดบุตร 

(1) เจา้หน้าทีทีประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยืนใบลาตามแบบทีสหกรณ์

กาํหนดต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายก่อนการหยุดงานแลว้แต่กรณี  

(2)  เจา้หนา้ทีทีไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้เนืองจากการคลอดบุตร ให้เจา้หน้าทียืนใบลา

ตามทีสหกรณ์กําหนด พร้อมทังใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชันหนึงของโรงพยาบาลต่อ

ผูจ้ดัการ หรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายแล้วแต่กรณีโดยให้ยืนใบลาภายในสามวนันบัแต่วนั

กลบัมาทาํงาน  



ง. การลากิจ เจา้หน้าทีทีมีกิจธุระจาํเป็นอนัไม่สามารถหลีกเลียงได้ให้ยืนใบลากิจต่อ

ผูจ้ดัการหรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายแล้วแต่กรณีล่วงหน้าอย่างน้อยหนึงวนั ตามแบบใบลาที 

สหกรณ์กาํหนดพร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี)และเมือไดรั้บการอนุญาต จึงจะหยดุงานได ้ 

ในกรณีทีมีความจาํเป็นเร่งด่วน ซึงไม่อาจลาล่วงหนา้ได ้ใหเ้จา้หนา้ทียืนใบลากิจภายในวนั

แรกทีมาทาํงานพร้อมหลกัฐาน (ถา้มี) และเมือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จึงจะถือเป็นลากิจทีถูกตอ้ง  

การลาทีไม่มีเหตุผลอนัสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตใหล้ากิจได ้และใหถ้ือวา่เป็นการ

ขาดงาน 

จ. การลาเพือฝึกความพรั งพร้อมทางทหาร เจา้หนา้ทีทีไดรั้บหมายเรียกทางทหาร เพือการ

ตรวจสอบการฝึกวชิาทหารหรือทดสอบ ความพรั งพร้อมทางทหาร ให้ยืนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย

หนึงวนั ตามแบบใบลาทีสหกรณ์กําหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อผู ้จดัการหรือกรรมการทีได้รับ

มอบหมายแล้วแต่กรณี  และเมือสิ นสุดการปฏิบตัิงานทางทหารดงักล่าว และให้เจา้หน้าทีผู้นัน

กลบัมารายงานตวัเพือทาํงานตามปกติภายในสามวนั                        

ฉ. การลาเพือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ เจา้หน้าทีทีประสงค์จะขอลาหยุด

เพือเขา้รับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การชีแจง การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็น

เกียวกบังานดา้นแรงงาน สวสัดิการสังคม การเพิมทกัษะในการทาํงาน หรือการวดัผลการศึกษาที

ทางส่วนราชการจดั หรืออนุญาตให้จดัขึนให้เจ้าหน้าทียืนใบลาตามแบบทีสหกรณ์กําหนดต่อ

ผูจ้ดัการ หรือกรรมการทีได้รับมอบหมายหรือแลว้แต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั โดยแสดง

หลกัฐานประกอบการลาดงักล่าวดว้ย 

สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาไดต้ามความจาํเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าทีความรับผิด  ชอบ

และงานของสหกรณ์ ประกอบกบัประโยชน์ทีเจา้หนา้ทีจะไดรั้บเป็นสําคญั  

สหกรณ์อาจไม่อนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีผูน้นัลาหยุดได ้ถา้  

(1) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

(2) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ครัง 

(3) สหกรณ์มีความจาํเป็นเร่งด่วนเกียวกบังานทีเจา้หนา้ทีผูน้นัปฏิบติัอยู่ หากอนุญาตให้ลา

แลว้จะเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

 

หมวด  13 

วินัย และโทษทางวินัย 

ขอ้ 46 วินยั เจา้หน้าทีของสหกรณ์ตอ้งรักษาระเบียบวนิยัโดยเคร่งครัด สหกรณ์กําหนดวินยัในการ

ทาํงานใหเ้จา้หนา้ทีปฏิบติั ดงันี  

(1) สนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิใจ 

(2) ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปรปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 



(3) ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ คาํชีแจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผูม้า

ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ทงัต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ

ประชาชนทวัไป หา้มมิให้ดูหมินเหยียดหยามบุคคลใดๆ    

(4) ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสัตย ์เทียงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต หา้มมิ

ใหก้ดขีข่มเหง หรือเบียดเบียน หรือกลนัแกล้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือ

ผูใ้ดและหา้มมิให้อาศยังานในหน้าทีของตนไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้มหาผลประโยชน์แก่ตน

หรือผูอ้ืน  

(5) ต้องขวนขวายปฏิบติัหน้าทีดว้ยความอุตสาหะ ขยนั รวดเร็ว เต็มความสามารถให้

เกิดผลดีและความก้าวหน้าและสมาชิกของสหกรณ์ ทงัเอาใจใส่ระมดัระวงัผลประโยชน์ของ

สหกรณ์ 

(6) ตอ้งไม่รายงานเทจ็ หรือเสนอความเห็นทีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(7) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั ง แบบแผนและวิธีปฏิบตัิของสหกรณ์ 

(8) ตอ้งอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ งหรือทอดทิ งหน้าทีไม่ได้ทงันี

โดยจะตอ้งปฏิบติัหน้าทีและดาํรงตาํแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึงเพียงแห่งเดียวเท่านนั ห้ามมิ

ใหเ้ป็นเจา้หน้าที หรือตวักระทาํการในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัใด ๆ หรือนิติบุคคลรูปอืน ๆ    

(9) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย เชือฟัง และไม่แสดงความกระดา้งกระเดืองต่อผูบ้งัคบับญัชาผูอ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบตัิตามคาํสั งของผูบ้งัคบับญัชา ซึงสั งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรมในการปฏิบติักิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทาํการข้ามผูบ้งัคบับญัชา 

เหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึนไปสั งให้กระทาํ หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครัง

คราว  

(10) ตอ้งรักษาชือเสียงมิใหข้ึนชือวา่ประพฤติชั ว หา้มมิให้ประพฤติตนในทางทีอาจทาํให ้

เสือมเสียเกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ที เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมา

อย่างอืนจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนีสินรุงรัง เล่นการพนัน กระทาํ

หรือ ยอมใหผู้อ้ืนกระทาํการอืนใด ซึงทาํให้เสือมเสียเกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ที  

(11) ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอืน ในเวลาปฏิบติัหนา้ทีเป็นอนัขาด 

(12) ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์ ตอ้งรักษาความสามคัคี บรรดาผูอ้ยู่ใน 

วงงานของสหกรณ์ และตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อใหเ้กิดการแตกแยกสามคัคี หรือ

ก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเดืองในบรรดาผูอ้ยู่ในวงงานสหกรณ์  

(13)  ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ หรือสถาบนัอืนทีเกียวขอ้งกบักิจการ

สหกรณ์  

(14)  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน  

(15)  ตอ้งเชือฟังและปฏิบติัตามคาํสั งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 



(16)  ตอ้งมาปฏิบติังานใหต้รงตามเวลา และลงบนัทึกเวลาทาํงานตามทีกาํหนด 

(17)  ตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัในการทาํงาน 

(18) ตอ้งดูแลบาํรุงรักษาเครืองจกัร เครืองมือ และอุปกรณ์การทาํงานใหอ้ยูใ่นสภาพดีและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจาํเป็นหรือตามควรแก่หนา้ทีของตน  

(19)  ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรัพยสิ์นใด ๆ  ในบริเวณทีทาํงานโดยมิให้สูญหาย

หรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภยัพิบติัอืน ๆ เท่าทีสามารถจะทาํได ้ 

(20)  ตอ้งไม่กระทาํการทะเลาะววิาทหรือทาํร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณทีทาํงาน 

(21) ตอ้งไม่นาํสิงผิดกฎหมายหรืออาวธุทีมีอนัตรายร้ายแรง หรือวตัถุระเบิดเขา้มาบริเวณที

ทาํงาน  

ขอ้  47 โทษทางวนิยั โทษผิดวนิยัมี 5 สถาน คือ  

(1) ไล่ออก 

(2) ใหอ้อก 

(3) ลดขนัเงินเดือน 

(4) พกังานโดยไม่ไดร้ับค่าจา้ง 

(5) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ  

ขอ้  48 การลงโทษไล่ออกนนั ใหก้ระทาํในกรณีเจา้หนา้ทีของสหกรณ์กระทาํผิดวนิยัอย่างร้ายแรง 

ดงัระบุไวต่้อไปน ี

(1)  เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ หรือเป็นปรปักษต่์อขบวนการสหกรณ์ หรือสหกรณ์จน

เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  

(2) ทาํความผิดตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก    เวน้แต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท  

(3) ตอ้งคาํพิพากษาให้เป็นคนลม้ละลาย 

(4) ทุจริตต่อหนา้ที 

(5) จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ

เสียหายอย่างร้ายแรง  

(6)  ขดัคาํสั งผูบ้งัคบับญัชาซึงสั งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ   และการขดัคาํสั งนนัเป็น 

เหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอย่างร้ายแรง  

(7) ละทิ งหนา้ทีเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดร้ับความเสียหายอยา่งร้ายแรง  

(8) ประมาทเลินเล่อในหนา้ทีเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(9) ประพฤติชวัอย่างร้ายแรง 

(10) ดูหมินเหยียดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ ์หรือกดขีข่มเหงหรือเบียดเบียน 

สมาชิกสหกรณ์  



(11)  ขาดงานติดต่อกนัเกิน 7 วนั โดยไม่มีเหตุอนัควร  

ขอ้  49 การลงโทษใหอ้อกนนั ให้กระทาํในกรณีทีเจา้หนา้ทีของสหกรณ์กระทาํผิดวินยัเป็นเหตุให้

สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย แต่ไม่ถึงขนัร้ายแรง ดงัระบุไวด้งัต่อไปน ี

(1) รายงานเทจ็ หรือเสนอความคิดเห็นทีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(2) จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์  

(3) ละทิ งหนา้ทีเนือง  ๆ

(4) ประมาทเลินเล่อในหนา้ทีเนืองๆ 

(5) ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 

(6) ประพฤติตนเป็นทีเสือมเสียเกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ที 

ขอ้  50 การลงโทษไล่ออก และให้ออกนนั ให้คณะกรรมการดาํเนินการ หรือผู้บงัคบับญัชาหรือ

ตาํแหน่งผูจ้ดัการ ตงัคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ทีตาํแหน่งไม่ตาํกว่าผูถู้ก

กล่าวหาอยา่งนอ้ยสามคนเพือสอบสวน  

การสอบสวนนนัใหก้ระทาํใหเ้สร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน นบัแต่วนัทีประธานกรรมการ

สอบสวนไดรั้บทราบคาํสั ง เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการจะกาํหนดเป็นอย่างอืนแมผู้ถู้กกล่าวหาตายก่อน

การสอบสวนพิจารณาถึงทีสุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมือสอบสวนเสร็จแล้ว   ให้คณะกรรมการ

สอบสวนเสนอรายงาน พร้อมทงัสํานวนการสอบสวนต่อผูส้ั งตงัคณะกรรมการสอบสวนเพือพิจารณาให้

ความเห็น และเสนอตามลาํดบัจนถึงคณะกรรมการดาํเนินการ  

ขอ้  51 ในกรณีต่อไปนีให้ถือวา่เป็นกรณีความผิดทีปรากฏชดัแจง้ ใหล้งโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตงั

คณะกรรมการสอบสวน                  

(1) ทาํความผิดตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอนักระทาํโดยประมาท  

(2) ตอ้งคาํพิพากษาให้เป็นคนลม้ละลาย 

(3) ทาํความผิดเกียวกบัทุจริตต่อหนา้ทีและใหถ้อ้ยคาํสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(4) พนกังานสอบสวน หรือศาล หรือมีคาํพิพากษาถึงทีสุดวา่ ทาํความผิดเช่นนนัแมจ้ะมิให้

จาํคุกก็ตาม  

(5)  ขาดงานติดต่อกนัเกิน 7 วนั และผู้บงัคบับญัชาได้สอบสวนแลว้เห็นว่าไม่มีเหตุอนั

สมควร  

ในกรณีดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐานตามลาํดบั จนถึงคณะ-กรรมการ

ดาํเนินการ เมือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีหลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนนัก็ใหไ้ล่ออกได ้ 

ขอ้ 52 การพกังานเพือสอบสวนความผิด ในกรณีทีเจา้หน้าทีถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัจนมีการ

ตงัคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกกล่าวหาวา่กระทาํการฝ่าฝืนข้อบงัคบัเกียวกับการทาํงาน กฎ ระเบียบ 

คาํสัง หรือถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดอาญา หรือถกูฟ้องคดีอาญา เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัได้



กระทาํโดยประมาท สหกรณ์มีสิทธิสั งพกังานเพือสอบสวนความผิดเวน้แต่กรณีความผิด ชัดแจง้โดยมี

หลกัเกณฑ ์ดงันี  

(1) คาํสั งพกังานจะเป็นหนงัสือโดยระบุความผิด 

(2) กาํหนดระยะเวลาพกังานไดไ้ม่เกิน 7 วนั 

(3) สหกรณ์ตอ้งแจง้คาํสังพกังานใหเ้จา้หนา้ทีทราบก่อนการพกังาน 

(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจา้งระหวา่งเจา้หนา้ที พกังานในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

50 ของค่าจา้งในวนัทาํงานทีเจา้หนา้ทีไดร้ับก่อนถูกสั งพกังาน 

(5) ในกรณีทีสอบสวนแล้วเจ้าหน้าทีมิได้กระทาํความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งเท่ากับ

ค่าจา้งในวนัทาํงานปกตินบัแต่วนัทีสั งพกังานโดยให้ถือวา่เงินตาม (4) เป็นส่วนหนึงของค่าจา้ง

พร้อมดว้ยดอกเบียร้อยละสิบหา้ต่อปี 

ขอ้  53 ในกรณีทีเจา้หนา้ทีกระทาํการผิดวนิยัแต่โทษไม่ถึงไล่ออก หรือใหอ้อกผูบ้งัคบับญัชาจะสั ง

ลดขนัเงินเดือนก็ไดห้รือถ้าเห็นวา่มีเหตุอนัควรลดหยอ่น หรือเป็นความผิดเลก็นอ้ยจะสั งลง โทษโดยการพกั

งานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งหรือตกัเตือนเป็นหนงัสือและจะใหท้าํทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้ 

การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจา้หน้าทีในตาํแหน่งตงัแต่หัวหน้าฝ่ายทวัไปลงไป  ให้ผูจ้ดัการ

หรือผูช่้วยผูจ้ดัการมีอาํนาจสังลงโทษได ้ 

ในกรณีลงโทษลดขนัเงินเดือน หากตอ้งลดเกินกวา่ขนัตาํสุดของตาํแหน่งก็ให้ลดในขนัเงินเดือน

สําหรับตาํแหน่งถดัลงไปได ้ทงันีการลงโทษลดขนัเงินเดือน ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีทาํหนงัสือยินยอมการลงโทษ

ลดขนัเงินเดือนดว้ย 

ขอ้ 54 ใหผู้บ้งัคบับญัชาตงัแต่ผูจ้ดัการลงไปรับผิดชอบดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ทีในบงัคบับญัชาให้

ปฏิบติัตามวนิยั 

ถา้ผูบ้งัคบับญัชารู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวนิยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาวา่ความผิดของผู ้

นนัอยู่ในอํานาจของตนทีจะลงโทษ ถา้เห็นว่าความผิดนันควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าทีตนมีอํานาจ

ลงโทษก็ใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึนไปเพือใหล้งโทษตามสมควร 

ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้วา่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวนิยั แต่ไม่จดัการลงโทษ  หรือลงโทษไม่

เป็นการสุจริต ให้ถือวา่ผูบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวนิยั 

ข้อ 55 เมือผู ้มีอ ํานาจได้สั งลงโทษแล้ว ต้อง เสนอ รายงานการลงโทษนันตามลําดับจนถึง

คณะกรรมการดาํเนินการ หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ั งลงโทษเห็นวา่โทษทีลงนนัเบาไป ใหมี้อาํนาจทีจะสั ง

เพิมโทษได ้แต่โทษทีสั งเพิมขึนกบัโทษทีสั งไวแ้ลว้เดิม ตอ้งไม่เกินอาํนาจของผูส้ั งใหม่นนั  

ขอ้ 56 เจ้าหน้าทีทีถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถา้เห็นวา่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการได้ภายใน 15 วนั นบัตงัแต่วนัทราบคาํสังการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษไม่เกิน

คาํสั งของผูบ้งัคบับญัชา 



เมือคณะกรรมการดาํเนินการไดรั้บและพิจารณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพิมโทษ หรือยืนตามคาํสั ง

เดิมก็ได ้ทงันีโดยปกติให้กระทาํให้เสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์คาํวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

คณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ป็นอนัสิ นสุด 

  

หมวด  14 

การร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์  หมายถึง  กรณีทีเจา้หน้าทีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อนัเกิดขึนเนืองจากการ

ทาํงาน ไม่วา่จะเป็นเรืองสภาพการทาํงาน สภาพการจา้ง การบงัคบับญัชา การสั งหรือมอบหมายงาน การจา่ย

ค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อืน หรือการปฏิบติัใดทีไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรือ

ผูบ้งัคบับญัชาต่อเจ้าหน้าที หรือระหวา่งเจา้หน้าทีด้วยกนัและเจา้หน้าทีได้เสนอความไม่พอใจหรือความ

ทุกขน์นัต่อสหกรณ์ เพือใหส้หกรณ์ไดด้าํเนินการแกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์นนั  ทงันีเพือใหเ้กิดความสัมพนัธ์

อนัดีระหวา่งสหกรณ์และเจา้หนา้ทีของสหกรณ์ และเพือใหเ้จา้หนา้ทีทาํงานดว้ยความสุข  

ขอ้  57 ขอบเขตของการร้องทุกข์ เจา้หนา้ทีทีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนืองจากการทาํงาน

ดงักล่าวขา้งตน้ ควรยนืคาํร้องทุกข์ต่อผูบ้งคบับญัชาโดยตรงหรือผูบ้งัคบับญัชาชนัแรกของตนโดยเร็วเวน้แต่

เรืองทีจะร้องทุกขเ์กียวกบัการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาเป็นตน้เหตุก็ให้ยนืคาํร้องทุกขต่์อ

ผูบ้งัคบับญัชาสูงขึนไปอีกชนัหนึงโดยมีวธีิการและขนัตอน ดงันี 

(1) เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตวัเองต่อผู ้จดัการ หรือกรรมการทีได้รับ

มอบหมายแลว้แต่กรณีภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีมีความขดัแยง้ 

(2) ผูจ้ดัการหรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งทาํการสอบสวนและพิจารณาวนิิจฉัย

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บคาํร้องทุกข ์

(3) ผูจ้ดัการหรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งทาํการสอบสวนและพิจารณา ชีแจงทาํ

ความเขา้ใจ หรือวินิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้การแจง้ผลการพิจารณาโดยการชีแจงดว้ยวาจาใหบ้นัทึกคาํชีแจง 

 ขอ้ 58 การสอบสวนและพิจารณา เมือผู ้บงัคบับญัชาไดรั้บคาํร้องทุกข์จากเจา้หน้าทีแล้วให้รีบ

ดาํเนินการสอบสวนเพือใหท้ราบขอ้เทจ็จริงในเรืองทีร้องทุกข์นนัโดยละเอียดเท่าทีจะทาํได ้โดยดาํเนินการ

ดว้ยตนเอง หรือดว้ยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอืน ทงันีเจา้หน้าทีผู้ยืนคาํร้อง

ทุกข์เห็นชอบทีจะขอให้ขอ้เท็จจริงโดยละเอียดแก่ผู้บงัคบับญัชาดว้ยเมือสอบสวนขอ้เท็จจริงแล้ว ให้

ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาเรืองราวร้องทุกข์นัน หากเป็นเ รืองทีอยู่ในขอบเขตของอํานาจหน้าทีของ

ผูบ้งัคบับญัชานนั และผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ขไดก็้ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการแก้ไขใหเ้สร็จสินโดยเร็ว 

แลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีผูย้นืคาํร้องทุกขท์ราบพร้อมทงัรายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบดว้ย  

หากเรืองราวทีร้องทุกข์นัน เป็นเรืองราวทีอยู่นอกเหนืออาํนาจหน้าทีของผูบ้งัคบับัญชานันให้

ผูบ้งัคบับญัชากล่าวเสนอเรืองราวทีร้องทุกข ์พร้อมทงัขอ้เสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา

ระดบัสูงขึนไปตามลาํดบั 



ใหผู้บ้งัคบับญัชาสูงขึนไปดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาคาํร้องทุกข์เช่นเดียวกบัผู้บงัคบับญัชา

ระดบัตน้ทีไดรั้บความร้องทุกข ์

ขอ้ 59 กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ เมือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละขนัทีไดพิ้จารณาคาํร้องทุกข์ดาํเนินการ

แก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ทีเกิดการร้องทุกขแ์ละแจง้ใหเ้จา้หน้าทีผู ้ยืนคาํร้องทุกข์ทราบหากเจา้หน้าทีผูย้ืนคาํ

ร้องทุกข์พอใจ ก็ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว แต่ถา้เจา้หน้าทีผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยืนอุทธรณ์

โดยกรอกขอ้ความทีอุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ทีสหกรณ์ไดก้าํหนดขึนและยืนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีทราบผลการร้องทุกขจ์ากผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดาํเนินการแกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์ตามคาํร้องทุกข์

และแจง้ผลการพิจารณาดาํเนินการใหเ้จา้หนา้ทีผูย้นืคาํร้องทุกข์ทราบภาย ใน 15 วนั 

ขอ้  60 การอุทธรณ์คําวนิิจฉัย   

(1) ผูร้้องทุกขที์ไม่พอใจคาํชีแจงหรือคาํวนิิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรือกรรมการ

ทีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี เป็นหนงัสือภายใน 7 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บคาํชีแจงหรือวินิจฉยั 

(2)  ประธานกรรมการ หรือกรรมการทีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีจะแจง้ผลการพิจารณา อุทธรณ์

ดว้ยการชีแจงทาํความเขา้ใจ หรือการวนิิจฉัยเป็นหนงัสือก็ได ้การแจง้ผลดว้ยการชีแจงดว้ยวาจาให้บนัทึกคาํ

ชีแจงเหตุผลไวใ้นสํานวน โดยใหผู้ร้้องทุกข์ลงลายมือชือรับทราบไวด้ว้ย  

(3)  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคาํสั งของผูมี้อาํนาจ 

ขอ้  61 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกียวข้อง 

(1) ผูร้้องทุกขจ์ะไดรั้บการพิจารณาอย่างเป็นระบบและดว้ยความเป็นธรรม 

(2) ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลนัแกลง้ ยา้ยหน้าทีการงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เวน้แต่จะเป็นการร้อง

ทุกขด์ว้ยเจตนาทีไม่สุจริต 

(3) เจา้หนา้ทีทีใหก้ารเป็นพยาน หรือใหก้ารร่วมมือในการสอบสวนจะไดร้ับความคุม้ครอง โดยจะ

ไม่ถูกกลนัแกลง้ ยา้ยหนา้ทีการงาน หรือลงโทษ เวน้แต่เจา้หนา้ทีทีใหก้ารดว้ยอคติปรักปรํา ให้ร้ายเป็นเท็จ 

หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง การสอบสวนอาจกระทาํโดยคณะกรรมการทีสหกรณ์

แต่งตงัก็ได ้

 

หมวด  15 

การสินสุดการจ้าง 

ขอ้  62 การจ้างงาน จะสินสุดลงดว้ยเหตุหนึงเหตุใด ดงัน ี

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เลิกจา้งตามสัญญาจา้ง หรือขอ้บงัคบัสหกรณ์ 



ขอ้  63 การตาย ในกรณีทีเจา้หนา้ทีถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงินอืนให้ทายาทโดย

ชอบธรรมของเจา้หนา้ทีทีถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยกองทุนเงินทดแทน หรือกฎหมายประกนัสังคม  

ข้อ 64 การลาออก เจ้าหน้าทีทียืนใบลาออกล่วงหน้าตามทีสหกรณ์กําหนดต่อผู้จ ัดการหรือ

คณะกรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณี โดยใหย้ืนในวนัหรือก่อนวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนนนัและใหมี้ผลเมือถงึ

กาํหนดในวนัจ่ายค่าจา้งในเดือนถดัไป  

การลาออกของเจา้หนา้ทีทีฝ่าฝืนระเบียบการลาดงักล่าว  ถา้ทาํใหส้หกรณ์เสียหายสหกรณ์มีความชอบธรรม

ทีจะหกัเงินประกนั หรือเงินอืนใดทีเจา้หน้าทียนิยอมชดใช้ความเสียหายดงักล่าวได ้รวมถึงอาจดาํเนินคดกีบั

เจา้หน้าทีทีกระทาํความผิด เพือให้เจ้าหน้าทีหรือผูค้ ําประกนัชดใช้ความเสียหายไดด้้วย ตามทีกฎหมาย

แรงงานกาํหนด 

ขอ้  65 การเลิกจ้าง   

การเลิกจา้ง หมายถึง เจา้หนา้ทีทีสหกรณ์ไดใ้ห้พน้สภาพการเป็นเจา้หน้าทีของสหกรณ์โดย สหกรณ์

เลิกจา้ง หรือไม่ฝ่าฝืนการประเมินผลการปฏิบติังาน อันเนืองจากเจา้หน้าทีขาดคุณสมบตัิในการทาํงาน มี

พฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทาํความผิดอย่างใดอย่างหนึง หรือ

ไดรั้บโทษทางวนิยัตามขอ้ 47 (1) และ (2) 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงัคณะกรรมการคณะหนึงหรือหลายคณะ ดาํเนินการประเมินผล

การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที  ใหค้รอบคลุมการปฏิบติังานทุกสีปี  

การเลิกจา้งดงักล่าว สหกรณ์จะแจง้ผลและวนัเลิกจา้งใหเ้จา้หน้าทีทราบเป็นหนงัสือโดยจะแจง้ให้

เจา้หนา้ทีทราบล่วงหนา้ 1 งวดการจ่ายค่าจา้ง เวน้แต่เจา้หนา้ทีทีจา้งไวโ้ดยมีกาํหนดระยะเวลาแน่นอน หรือ

เจา้หนา้ทีทีกระทาํความผิด และไม่มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชย  

ในกรณีทีสหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได ้สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้าทีแทนการบอก

กล่าวล่วงหนา้  

การสินสุดการจา้งตามสัญญาจา้ง  หากสหกรณ์กาํหนดเงือนไขระยะเวลาการจา้งในสัญญา จา้งไว้

เป็นรายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจา้งสินสุดตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งเป็น รายบุคคลน ั

 

หมวด  16 

ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพิเศษ และเงินบําเหน็จ 

ขอ้  66 ค่าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจา้หนา้ทีทีถูกเลิกจา้ง ดงันี  

(1) เจา้หนา้ที ซึงทาํงานติดต่อกนัครบหนึงร้อยยีสิบวนั แต่ไม่ครบหนึงปี ให้จา่ยไม่นอ้ยกว่า

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวัน   

(2) เจา้หน้าที ซึงทํางานติดต่อกนัครบหนึงปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ยเก้าสิบวัน  



(3) เจา้หนา้ที ซึงทาํงานติดต่อกนัครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ยหนึงร้อยแปดสิบวัน  

(4) เจา้หนา้ที ซึงทาํงานติดต่อกนัครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอ ัตรา

สุดทา้ยสองร้อยสีสิบวนั   

(5) เจา้หนา้ที ซึงทาํงานติดต่อกนัครบสิบปีขึนไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา สุดท้าย

สามร้อยวัน  

ขอ้ 67 ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจา้หน้าทีซึงเลิกจา้งใน

กรณีหนึงกรณีใด ดงันี  

(1) ทุจริตต่อหนา้ทีหรือกระทาํความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 

(2) จงใจทาํใหน้ายจา้งไดร้ับความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดร้ับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(4) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวการทาํงานหรือระเบียบหรือคาํสั งของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมาย

และเป็นธรรม และนายจา้งไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีทีร้ายแรงนายจา้งไม่จาํเป็น ตอ้ง

ตกัเตือน หนงัสือเตือนใหมี้ผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกินหนึงปี นบัแต่วนัทีลูกจา้งไดก้ระทาํผิด  

(5) ละทิ งหนา้ทีเป็นเวลาสามวนัทาํงานติดต่อกัน   ไม่ว่าจะมีวนัหยุดคนัหรือไม่ก็ตามโดย

ไม่มีเหตุอนัควร  

(6) ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความ ผิดทีได้

กระทาํโดยประมาทหรือลหุโทษ  

สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หน้าทีทีสหกรณ์จา้งไวโ้ดยมีกาํหนดระยะเวลาการจ้าง แน่นอน

ตามสัญญาจา้ง และถูกเลิกจา้งตามกาํหนดระยะเวลาของสัญญาจา้งนนั 

ขอ้  68 ค่าชดเชยพิเศษ  

ก. ในกรณีทีสหกรณ์ยา้ยทีทาํการของสหกรณ์ไปตงั ณ สถานทีอืน อนัมีผลกระทบสําคญั

ต่อการดาํรงชีวติตามปกติของเจา้หน้าทีหรือครอบครัว สหกรณ์ตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที ทราบล่วงหนา้

ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัยา้ยทีทาํการสหกรณ์ในการนีถา้เจา้หน้าทีไม่ประสงค์จะไปทาํงานดว้ย

ใหเ้จา้หนา้ทีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งได ้โดยเจา้หนา้ทีมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของอตัราค่าชดเชยทีเจา้หนา้ทีพึงมีสิทธิไดรั้บ 

ข. ในกรณีทีสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งลดจาํนวนเจา้หน้าทีอนัเนืองมาจากการปรับปรุงหน่วยงาน

ระบบการทาํงาน หรือการบริการ สหกรณ์จะปฏิบติัดงันี  

(1) แจง้วนัทีเลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้งให้เจา้หน้าทีทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 

(2)  จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิมเติมจากค่าชดเชยตามขอ้ 66   เท่ากับค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 15 วนัต่อการ

ทาํงาน 1 ปี สําหรับเจา้หน้าทีทีทาํงานติดต่อกนั 6 ปีขึนไป ทงันี ค่าชดเชยพิเศษดงักล่าวจะไม่เกินค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ยสามร้อยหกสิบวนั 



ข้อ 69 เงินบําเหน็จ  เจ้าหน้าทีสหกรณ์คนใดทาํงานในสหกรณ์นีด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลา

ติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่สิบปีขึนไป อาจมีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จเมือออกจากตาํแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะ

การถูกลงโทษ ไล่ออก หรือเลิกจา้ง 

การคาํนวณเงินบาํเหน็จใหเ้อาเงินเดือนสุดทา้ยตงัคูณดว้ยจาํนวนปีทีทาํงานในสหกรณ์ เศษของปีถา้

ถึง  180 วนั ใหน้บัเป็นหนึงปี ถา้ตาํกว่านีใหปั้ดทิ ง 

จาํนวนปีทีทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาวนัทีบรรจุเจา้หน้าทีเขา้ทาํงานในสหกรณ์จนถึงวนัทีลาออก

จากสหกรณ์หกัดว้ยวนัลาของผูน้นั 

ในกรณีจาํนวนเงินบาํเหน็จตามระเบียบนี  มีจาํนวนมากกวา่เงินชดเชยทีเจา้หน้าทีพึงไดรั้บ ตาม

ขอ้  66 ใหส้หกรณ์จ่ายเงินบาํเหน็จเพิมไดเ้ฉพาะส่วนทีเกินกวา่เงินชดเชยเท่านนั 

เจา้หนา้ทีของสหกรณ์ซึงออกจากตาํแหน่งเพราะตายสหกรณ์จะจ่ายเงินบาํเหน็จให้แก่ทายาท 

ขอ้ 70 เพือประโยชน์แก่การจา่ยเงินบาํเหน็จ ค่าชดเชย แก่เจา้หน้าทีของสหกรณ์ให้สหกรณ์ตงัเงิน

สํารองจ่ายเงินบาํเหน็จ และค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปีตามจาํนวนทีคณะกรรมการดาํเนินการ

พิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 71 ภาษีเงินไดอ้นัพึงชาํระตามกฎหมาย ให้ผูรั้บเงินชดเชย และเงินบาํเหน็จเป็นผูจ่้ายทงัสิน 

 

หมวด  17 

เบ็ดเตล็ด 

ขอ้ 72 การหยุดกิจการชัวคราว ในกรณีทีสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งหยุดกิจการเป็นการชวัคราว

เนืองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการทีสหกรณ์ตงัอยู่หยุดกิจการหรือสหกรณ์ประสบภาวะทาง

เศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจง้เหตุการณ์หยดุกิจการให้เจา้หนา้ทีทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหวา่งการหยุด

กิจการในอตัราร้อยละ 50 ของค่าจา้ง 

ขอ้ 73 กฎระเบียบอืน ๆ  

(1) กฎ ระเบียบ คาํสัง ซึงใช้บงัคบักบัส่วนงานใดส่วนงานหนึง เป็นการเฉพาะให้ถือว่าเป็นส่วน

หนึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานนีดว้ย ทงันี รวมถึงใบสมคัรงาน สัญญาจา้ง หนงัสือ คาํประกนัและขอ้ตกลง

เกียวกบัสภาพการจา้ง  

(2) การใดทีมิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ใหถ้ือปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

(3) กฎ ระเบียบ คาํสั ง ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีให้ใชร้ะเบียบนีแทน  

ขอ้ 74 การแก้ไขการเปลียนแปลง ขอ้บงัคบัเกียวกับการทาํงานนี ไดจ้ดัทาํขึนให้มีความสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธิในการแก้ไข

ปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมยิงขึน รวมทงัสอดคลอ้งกับการจา้งตามพระราชบญัญติัแรงงาน

สัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 และทีแกไ้ขเพิมเติม 

 



ขอ้ 75 การบังคับใช้  

(1) ใหเ้จา้หนา้ทีทุกระดบั ศึกษาระเบียบนีใหมี้ความเขา้ใจอย่างชดัแจง้ เพือใหมี้ การปฏิบติั

อย่างถูกตอ้ง และมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ทีทุกคน  

(2) เจา้หนา้ทีทุกคนจะปฏิเสธวา่ไม่ทราบเงือนไข หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัตาม ระเบียบ

นีไม่ได ้ 

(3) เจ้าหน้าทีระดับบงัคบับัญชา และคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นผูค้วบคุม ดูแลให้

เจา้หนา้ทีระดบัปฏิบติัการ ปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้งและเคร่งครัด  

(4) ระเบียบนีมีผลบงัคบัใชต้ามขอ้ 2 

  

กาํหนดใหไ้ว ้ ณ  วนัที  18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

 

ศรีโพธิ   วายุพกัตร์ 

(นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 
 


