ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้ วย เจ้ าหน้ าทีและข้อบังคับเกียวกับการทํางาน พ.ศ. 2550
***************
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 79(8) วรรค 3 ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุ ดที 25 ครั งที 18 วันที 17 ตุลาคม 2550 ได้ก าํ หนดระเบี ยบว่าด้วยเจ้าหน้าที และข้อ บังคับเกี ยวกับการ
ทํางาน ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบี ยบนี เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ว่า ด้วย
เจ้าหน้าทีและข้อบังคับเกียวกับการทํางาน พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 19 ตุลาคม 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณื ออมทรัพย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที พ.ศ.
2545 , ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการทํา งาน พ.ศ. 2542 , ระเบี ยบฯ ว่าด้วยวิน ัย การสอบสวน การลงโทษ
สําหรับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และบรรดาระเบียบ คําสั ง ประกาศ มติอืนทีขัดแย้งกับระเบียบนีและให้
ใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่า ด้วยเจ้าหน้าทีและข้อบังคับเกี ยวกับการ
ทํางาน พ.ศ. 2550 แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร
ยอน จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด
“เจ้ า หน้ า ที ” หมายถึ ง เจ้า หน้า ที ผู ้ปฏิ บตั ิ ง านทุ ก ระดับ ได้แ ก่ ผู ้จดั การ ผู ้ช่ วยผู ้จดั การ
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เจ้าหน้าทีธุ รการ เจ้าหน้าทีการเงิน เจ้าหน้าทีบัญชี เจ้าหน้าทีสิ นเชือ

หมวด 1
อัตรากําลังและตําแหน่ ง
ข้อ 5 ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าที ตามจํานวนทีจําเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจําของสหกรณ์
ข้อ 6 ตําแหน่งเจ้าหน้าทีมีดงั ต่อไปนี
(1) เจ้าหน้าทีการเงิน เจ้าหน้าทีสิ นเชื อ เจ้าหน้าทีธุ รการ เจ้าหน้าทีบัญชี หรื อตําแหน่งทีเรี ยก
เป็ นอย่างอืน
(2) หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
(3) ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ
(4) ผูจ้ ดั การ
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกและแต่ งตังหรื อเลือนตําแหน่งผูจ้ ดั การ
โดยพิจารณาผูม้ ีคุณวุฒิ ความสามารถ การริ เริ ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบสมรรถภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
และความเหมาะสมกับตําแหน่ง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11
ในกรณี ทีสหกรณ์ยงั ไม่ได้อ ยู่ในฐานะที จะจัดจ้างผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ หรื อ หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
ได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเจ้าหน้าทีในตําแหน่งทีตําลงไปแล้ว
แต่งตังให้ปฏิบตั ิงานในหน้าทีผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ หรื อหัวหน้าฝ่ ายทัวไป ทังนีให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิในข้อ 11 , 12 , 13 , 14 , 15 และ 16
หมวด 2
อัตราเงินเดือนและค่ าจ้ าง
ข้อ 8 ให้กาํ หนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าทีไว้ โดยจัดทําเป็ นบัญชี แนบท้ายระเบียบนี
หมวด 3
การรั บสมัคร การคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขัน
ข้อ 9 เมือสหกรณ์มีความจําเป็ นต้อ งจ้างเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจ
พิจารณารับสมัครคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี
ข้อ 10 ผูท้ ีจะได้รับการบรรจุและแต่งตังเป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นผูท้ ุพพลภาพ ไร้ ความสามารถหรื อจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ ทังไม่ เป็ นโรค
เรื อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพ
ติดให้โทษ โรคพิษสุ ราเรื อรัง หรื อโรคอย่างอืนตามทีคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนด
(4) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศี ลธรรมอันดี

(5) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี สิ นล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษหรื อ ออกจากงาน หรื อ ออกจากราชการ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(8) ไม่เ ป็ นผู ้เ คยลาออกจากสหกรณ์ โดยได้ก ระทํา ผิ ดวิน ัย ซึ งอาจต้อ งได้รั บโทษไล่
ออก หรื อให้ อ อกตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การสอบสวนและการลงโทษสํ า หรั บ เจ้ า หน้าที
(9) ไม่ เ คยถู ก ที ประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ มี มติให้ถ อดถอนออกจากตําแหน่ งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที
(10) ไม่เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่งกรรมการ หรื อ มีคาํ วินิจฉัยเป็ นทีสุ ดให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 11 การบรรจุและแต่งตังหรื อการเลือนตําแหน่งเจ้าหน้าทีให้ดาํ รงตําแหน่งต่างๆ ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
ก. เจ้ าหน้ าที
(1) เจ้าหน้าทีธุ รการ ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหรื อประโยคมัธ ยมศึ กษาตอนต้น
และสามารถพิมพ์ดีดหรื อใช้คอมพิวเตอร์ ได้
(2) เจ้าหน้าทีอืน ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรวิช าชี พชันสู งในทางทีสหกรณ์ ตอ้ งการหรื อ
วิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึ กษาทางสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ หรื อสถาบันการศึกษา
ทางสหกรณ์ ทีหน่ วยงานอื นตังขึนหรื อ สถาบัน การศึ ก ษาทางสหกรณ์ ข องเอกชน หรื อ ได้รับ
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชี พ หรื อประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึ กษา
ชันสู งในทางทีสหกรณ์ตอ้ งการ
ข. หัวหน้ าฝ่ ายทัวไป
(1) ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรชันสู ง หรื อได้รับอนุ ปริ ญญาหลักสู ตรสามปี จากวิทยาลัย
หรื อมหาวิทยาลัยในสาขาทีสหกรณ์ตอ้ งการหรื อ
(2) ต้องมีพืนความรู ้ ตาม ก. (2) และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าห้าปี
ค. ผู้ช่วยผู้จัดการ ต้องมีพืนความรู ้และหลักเกณฑ์ เช่ นเดียวกับ ข.
ง. ผู้จัดการ
(1) ต้อ งได้รับ ปริ ญ ญาตรี หรื อประกาศนี ยบัต รวิช าชี พ ซึ งสหกรณ์ เ ที ย บได้ไม่ ตํากว่า
ปริ ญญาตรี ในสาขาทีสหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
(2) ต้องมีพืนความรู ้ ตาม ข (1) และดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายทัวไป หรื อ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การใน
สหกรณ์มาไม่นอ้ ยกว่าหนึ งปี หรื อเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสาม หรื อ

(3) ต้องมีพืนความรู ้ ตาม ก.(1)หรื อ ก.(2) และเคยดํารงตํา แหน่ งหัวหน้าฝ่ ายทัวไปไปหรื อ
ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การมาไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ข้อ 12 การรับสมัครให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รับสมัครมีกาํ หนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์
ข้อ 13 ผูป้ ระสงค์ทีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ให้ยืนใบสมัค ร
ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด พร้ อมด้วยหลักฐานแสดงพืนฐานความรู้ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบี ยน
บ้านและใบรับรองแพทย์ และให้ยืนใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรื อผูจ้ ดั การของสหกรณ์หรื อ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ทีได้รับมอบหมาย ณ สํานักงานของสหกรณ์
ข้อ 14 ให้ค ณะกรรมการดําเนิ นการแต่งตังคณะกรรมการขึ นคณะหนึ ง จากกรรมการดําเนิน การ
หรื อเจ้าหน้าทีในตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ มีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตาํ แหน่ งเป็ นประธาน
กรรมการคนหนึ ง และเลขานุการคนหนึงเพือดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขัน
ข้อ 15 ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึงวิชาใด หรื อหลายวิชาทีกําหนดไว้ในข้อ
16 ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี
ก.ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีธุรการ
(1) ความรู ้ เกียวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับ และระเบี ยบของ
สหกรณ์
(2) พิมพ์ดีดภาษาไทย หรื อความรู ้ เกี ยวกับงานในหน้าทีซึ งจะได้รับการแต่งตัง เช่ น บัญชี
และหรื อความรู้ความชํานาญเกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อวิชาชีพอืน ๆ
(3) สัมภาษณ์
ข. ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ อืน ๆ
(1) ความรู ้ เกียวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์
(2) ความรู ้ เกียวกับงานในหน้าที ซึ งจะได้รับการแต่งตังและมีความรู ้ ค วามชํานาญเกี ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์
(3) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บและได้คะแนน
รวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทังหมด จึงถือว่าเป็ นผูส้ อบได้
ข้อ 17 เมือการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเสร็ จสิ นแล้วให้ประธานกรรมการสอบ
ประกาศรายชื อผู้ได้รับการคัดเลือ ก หรื อ สอบคัดเลื อ ก หรื อสอบแข่ งขันได้ เรี ยงตามลําดับคะแนนไว้ ณ
สํานักงานของสหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลือก หรื อ สอบคัดเลือ ก หรื อสอบแข่ งขันต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการโดยเร็ ว

หมวด 4
การจ้ างและการแต่ งตั ง
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ้าง และแต่งตังผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบ คัดเลือก
หรื อสอบแข่งขันได้เรี ยงตามลําดับคะแนนสู งมาหาตําเป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ถา้ มีผสู ้ อบได้คะแนนเท่ากัน
หลายคน ให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 16 ก. (2) หรื อ ข. (2) สุ ดแต่กรณี เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นและถ้าคะแนนในวิชา
ดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีก ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพิ มเติม
ข้อ 19 ในการจ้างหรื อแต่งตังเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ต้อ งทําหนังสื อ สัญญาจ้า งไว้เ ป็ นหลัก ฐาน
ตามทีสหกรณ์ ก ําหนด และให้คณะกรรมการดําเนิ น การเรี ยกหลักประกัน อย่ างหนึ งอย่า งใดดังปรากฏ
ข้างล่า งนี เพื อประกันความเสี ยหายอัน จะเกิ ดขึ นแก่ สหกรณ์ เนื องจากกระทํา หรื องดเว้น การกระทําซึ ง
เจ้าหน้าทีและลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบ
(1) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดภาระจํานอง จํานองเป็ นประกัน หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อ
หลักทรัพย์อืนซึ งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําต่อสหกรณ์ หรื อ
(2) มีบุคคลซึ งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ งคน เป็ นผูค้ าํ ประกันอย่าง
ไม่มีจาํ กัด ดังนี
2.1) ตําแหน่งเจ้าหน้าที ต้องมีราชการตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าซี .5 ขึนไปคําประกันอย่าง
ไม่มีขีดจํากัด จํานวนหนึงคน
2.2) ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายทัวไป ต้องมีขา้ ราชการตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าซี .6 ขึนไปคํา
ประกันอย่างไม่มีขีดจํากัด จํานวนหนึงคน
2.3) ผูจ้ ดั การ ต้องมีขา้ ราชการตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าซี .7 ขึนไปคําประกันอย่างไม่มี
ขีดจํากัด จํานวนหนึงคน
ข้อ 20 ให้คณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ าประกั
ํ
น และหลักประกันทุ กปี
ทังนี เพือให้ทราบว่าหลักประกันนันมีราคาเพียงพอทีจะคุ ้มกับความรับผิดชอบของเจ้า หน้าทีของสหกรณ์
และเพือแก้ปัญหากรณี ทีผู ้คาประกั
ํ
นถึง แก่ กรรมหรื อ มีฐ านะทรุ ดโทรมลงหรื อ ความเสี ยหายอันหากจะ
เกิ ดขึน
ในการเรี ย กหลัก ประกัน จากเจ้า หน้าทีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนิ น การพิจารณาเรี ย ก
หลักประกันตาม (1) เป็ นอันดับแรก ถ้าไม่มีหลักประกันตาม (1) จึงจะใช้หลักประกันตาม (2)
อนึ ง ให้ ค ณะกรรมการดําเนิ น การกํา หนดจํา นวนรวมแห่ ง ราคามู ล ค่ า ของสิ น ทรั พย์ ทีใช้ เ ป็ น
หลักประกันตามทีเห็นสมควรแก่ลกั ษณะ และปริ มาณงานในความรั บผิดชอบของเจ้าหน้า ทีของสหกรณ์
อนึง เมือปรากฏว่าหลักประกันมีราคาเปลียนแปลงในทางลดลง ให้คณะกรรมการดําเนิ นการรี บดําเนิน การ
เรี ยกหลักประกันจากเจ้าหน้าทีของสหกรณ์เพิ มเติมให้เพียงพอทีจะคุม้ กับลักษณะและปริ มาณงานในความ
รับผิดชอบทันที

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการละเลยไม่ปฏิบตั ิตาม ข้อ 19 หรื อ ข้อ 20คณะกรรมการดําเนินการจะต้อง
รับผิดชอบกับความเสี ยหายทีเกิ ดขึนแก่ สหกรณ์
ข้อ 21 การจ้างและแต่งตังเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตามข้อ 19 ให้ได้รับเงินเดือนเริ มขันต้นตามอัตราที
กําหนดไว้ในข้อ 8 แห่ งระเบียบฯ นี
ข้อ 22 การแต่งตังเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายทัวไปขึนไป ประธาน
กรรมการต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ เมือได้รับความเห็นชอบแล้วประธาน
กรรมการจึงสั งแต่งตังได้ แต่ถา้ เป็ นตําแหน่งตํากว่าหัวหน้าฝ่ ายทัวไปก็ให้ผูจ้ ดั การมีอาํ นาจสั งแต่งตังได้
หมวด 5
การปฏิบัติหน้ าทีแทนเจ้ าหน้ าที หรื อผู้จัดการและการเปลียนตัวผู้จัดการ
ข้อ 23 ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ วา่ งลง และยังไม่ได้แ ต่งตังผูใ้ ดดํารงตําแหน่ งนัน หรื อผู ้
ดํารงตําแหน่ งไม่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที ได้เป็ นครังคราว ประธานกรรมการมีอ าํ นาจสั งให้เ จ้าหน้าที ของ
สหกรณ์ ทีเห็น ว่าสมควรรั กษาการในตํา แหน่ งหรื อ รั ก ษาการแทนชัวคราวได้แ ต่ การสั งให้รัก ษาการใน
ตํ า แหน่ ง ผู ้ ช่ ว ยผู ้ จ ั ด การหรื อผู ้ จั ด การ ต้ อ งได้ รั บความเ ห็ น ช อบจากคณะกรรมการดํ า เ นิ น
การ
ข้อ 24 ในกรณี ทีมี การเปลียนตัวผูจ้ ดั การ ให้ค ณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการตรวจ สอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพย์สิน ตลอดจนผลิตผล และสิ นค้าอืนๆ ของสหกรณ์เพือทราบ
ฐานะอันแท้จริ งของสหกรณ์ก่อนทีจะได้ส่งมอบงาน
หมวด 6
การเลือนเงินเดือนหรื อค่ าจ้ าง
ข้อ 25 การเลื อนเงิ น เดื อ น หรื อค่ าจ้า งของเจ้า หน้า ที ให้พิ จารณาถึ ง ความสามารถการริ เ ริ ม
การอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริ มาณงานในหน้าที ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพใน
การปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีทีแล้วของสหกรณ์ ทังนี ต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณสําหรับเลือนเงินเดือน
ประจําปี
ข้อ 26 ผูจ้ ดั การมี อาํ นาจเลือนเงิ นเดือนหรื อค่าจ้างของเจ้า หน้าที ตําแหน่ งไม่สู งกว่าหัวหน้าฝ่ าย
ทัวไปในปี หนึง ๆ ได้ไม่เกิน 1 ขัน ถ้าเกิ นกว่านันต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ผู ้จ ัด การจะเลื อนเงิ น เดื อ นของเจ้า หน้ า ที ตํา แหน่ งผู ้ ช่ ว ยผู ้ จ ัด การ ด้ ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 27 การเลือนเงินเดือนของผูจ้ ดั การ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 28 เจ้าหน้าที ซึ งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์ หรื อมีขอ้ บกพร่ อง
ในรอบปี ทางบัญชี ทีแล้วดังต่อไปนี ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลือนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง

ก. มีวนั ลาเกิน 30 วันเว้นแต่
(1) ลาป่ วยซึ งต้องใช้เ วลารั ก ษาพยาบาลเป็ น เวลานานติ ดต่ อ กัน คราวเดียวกัน หรื อ หลาย
คราวรวมกันไม่เกิน 60 วัน
(2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน
(3) ลาคลอดบุตรก่ อนและหลังคลอดครรภ์หนึ งไม่เกิ น 90 วัน (โดยได้รับเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีลา แต่ไม่เกินสี สิ บห้าวัน)
(4) ลาป่ วยเนืองจากอุบตั ิเหตุจากการไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ข. ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
หมวด 7
การจ่ ายเงินโบนัส
ข้อ 29 เมื อสิ นปี ทางบัญชี หนึ งๆ สหกรณ์ อ าจจัดสรรกําไรเป็ นเงิ นโบนัส ของเจ้า หน้าที ได้ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์และมติทีประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดจํานวนโบนัส ทีจะจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ตามส่ วน
แห่ งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสู งไม่เกิ นสี เท่าของเงินเดือนซึ งได้รับในเดื อนสุ ดท้ายของปี ทางบัญชี
นัน
เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ผใู ้ ดมีเวลาทํางานไม่เต็มปี ทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงิ นโบนัส ลดลงตามส่ วน
แห่ งเวลาทํางานในปี นนั
ข้อ 30 คณะกรรมการดํา เนิ น การอาจไม่ จ่า ยเงิ น โบนัส ไม่ ว่า ทังหมดหรื อ บางส่ วนให้แ ก่ เ จ้า
หน้าทีของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าทีของสหกรณ์นนปฏิ
ั บตั ิ หน้าทีผิดพลาด หรื อบกพร่ อ ง
อยู่ เ ป็ น ประจํา ไม่ อุ ทิศ เวลาให้แ ก่ งานสหกรณ์ ลาหยุ ดในระหว่างปี ทางบัญ ชี เ กิ น สมควรทังไม่ พยายาม
ขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาด หรื อข้อบกพร่ องของตนตามทีคณะกรรมการดําเนิน การได้ให้ความเห็นแนะนํา
เช่ นว่านัน
หมวด 8
วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
ข้อ 31 วันทํางาน สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทํางานสัปดาห์ละ 6 วัน ตังแต่วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์
ข้อ 32 เวลาทํางานปกติ สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทํางานวันละ 8 ชัวโมงตังแต่ เวลา 08.00 น. ถึง
17.00 น.
ข้อ 33 เวลาพัก สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดพักระหว่างการทํางานปกติ เวลา 12.00 น. ถึงเวลา
13.00 น.

สหกรณ์ และเจ้าหน้าทีอาจตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตามวรรคหนึงเป็ นอย่างอืนก็
ย่อมทําได้ โดยต้องพักไม่ น้อยกว่า หนึ งชั วโมง ทังนี เพือให้เกิ ดความราบรื นและอํานวยความสะดวกแก่
สมาชิ กทีมาใช้บริ การ
หมวด 9
วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้อ 34 วัน หยุ ดประจํา สั ปดาห์ สหกรณ์ กํา หนดให้เ จ้า หน้า ทีหยุ ด ประจําสั ป ดาห์ สั ป ดาห์ ล ะ
1 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์
ข้อ 35 วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดงานตามประเพณี ได้ปีละ 13 วัน ดังนี
1. วันขึนปี ใหม่
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต์
5. วันแรงงานแห่งชาติ
6. วันฉัตรมงคล
7. วันวิสาขบูชา
8. วันเข้าพรรษา
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชิ นีนาถ
10. วันปิ ยะมหาราช
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
12. วันรัฐธรรมนูญ
13. วันสิ นปี เก่า
ในกรณี ทีวันหยุดประเพณีวนั ใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี
ในวันทํางานถัดไป
ข้อ 36 วัน หยุ ดพัก ผ่ อ นประจํา ปี สหกรณ์ ก ําหนดให้เจ้าหน้าที ทีทํางานครบ 1 ปี หยุ ดพัก ผ่อ น
ประจําปี จํา นวน 6 วัน ทํา งานต่ อ ปี โดยจะจัดให้ หยุดภายในปี ต่ อ ไป ซึ งวัน หยุ ดพัก ผ่อ นประจํา ปี หาก
เจ้า หน้าที ไม่หยุดในปี ที มีสิ ทธิ ก็ สามารถสะสมและเลื อนวัน หยุ ดพัก ผ่อ นประจําปี ทียังมิ ได้หยุดในปี นัน
รวมเข้ากับปี ต่อๆ ไปได้แต่ทงนี
ั ให้สะสมได้ไม่เกิ นสองปี
เจ้าหน้าทีมีอายุงานตังแต่ 1 ปี ขึนไป จะได้รับวันลาหยุดพักผ่อนประจําปี เพิ มเป็ นดังนี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 1 ปี มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 6 วัน
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 2 ปี มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 7 วัน
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 3 ปี มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 10 วัน

เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 4 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 5 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 6 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 7 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 8 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 9 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 10 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 11 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 12 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 13 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 14 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 15 ปี
เจ้าหน้าทีทีทํางานมาครบ 16 ปี

มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 11 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 12 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 13 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 14 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 15 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 16 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 16 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 17 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 17 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 17 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 18 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 18 วัน
มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจําปี ได้ 19 วัน
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ทํางานล่ วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้อ 37 การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณี ทีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิ น หรื อ ความจําเป็ นเร่ งด่ วนที จะต้องทํางานติ ดต่อ กันไป
ถ้าหยุดแล้วจะเกิ ดความเสี ยหายสหกรณ์จะให้เจ้าหน้าทีทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรื อทํางานใน
วันหยุดรวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็ น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าทีทราบ
ล่วงหน้า และเจ้าหน้า ทีจะต้องให้ความร่ วมมือ ในการทํางานล่ วงเวลาดังกล่าว โดยไม่ ตอ้ งได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าหน้าทีก่ อน
(2) ในกรณี ทีสหกรณ์มีความจําเป็ นต้อ งทํางานเพือเพิ มการบริ การ สหกรณ์ จะให้เ จ้าหน้าที
ทํางานล่วงเวลา ทํางานในวันหยุด หรื อทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นครังคราวเท่าทีเป็ นประโยชน์
แก่ การบริ การ ทังนี สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าทีทีสมัครใจทํางานล่วงเวลา หรื อ ทํางานในวัน หยุดได้ไม่
เกิ นสามสิ บหกชัวโมงต่อสัปดาห์
ข้อ 38 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุด
ก. ค่ าล่ วงเวลา
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา สําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตราหนึ ง
เท่าครึ งของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมง ในวันทํางานตามชัวโมงทีทํา
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํา งานล่ วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อชัวโมงในวันทํางานตามชัวโมงทีทํา

ข. ค่ าทํางานในวันหยุด
(1) เจ้าหน้าที ทีมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี
และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทํางานในวันหยุดเพิ มขึ น
อีกหนึงเท่าของอัตราค่าจ้าง ต่อชัวโมงการทํางานตามจํานวนชัวโมงทีทํา
(2) เจ้าหน้าที ที ไม่ มีสิทธิ ได้รับค่าจ้า งในวัน หยุดประจําสัปดาห์ ถ้ามาทํางานในวันหยุ ด
ดังกล่าว จะได้รับค่าทํางานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่ อชั วโมงในวัน ทํางานตามจํานวน
ชัวโมงทีทํา หรื อของอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยตามจํานวนผลงานทีทําได้ สําหรับลูก จ้างซึ งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
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การจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทํางานในวันหยุด ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 39 การไม่จา่ ยค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทํางานในวันหยุด
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ เจ้าหน้าที ดังนี
(1) เจ้าหน้าทีซึ งได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจทําการแทนสหกรณ์ เกี ยวกับการจ้าง การลด
ค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง
(2) เจ้าหน้าทีทีถู ก กํา หนดให้ทาํ งานทีมี ล ัก ษณะ หรื อ สภาพทีต้อ งออกไปทํางานนอก
สถานที และโดยลักษณะหรื อสภาพของงาน ไม่อาจกําหนดเวลาทีแน่นอน
(3) เจ้าหน้าทีทีถูกกําหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานทีหรื อทรัพย์สินเป็ นครังคราว
ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที ซึ งได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจทํา
การแทนสหกรณ์เกียวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง
ข้อ 40 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ ไ ด้จ่า ยค่ า จ้า งในวัน หยุด ประจํา สั ปดาห์ ให้แ ก่ เ จ้า หน้าที รายเดื อ น โดยจ่ า ย
รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ ได้จ่า ยค่ า จ้างในวัน หยุดตามประเพณี และวันหยุดพัก ผ่อ นประจําปี ให้แ ก่
เจ้าหน้าทีรายเดือน โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
ข้อ 41 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่ เจ้าหน้าทีทีลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ดงั นี
(1) วันลาป่ วย จะจ่ายตามจํานวนวันทีเจ้าหน้าทีป่ วยจริ ง แต่ไม่เกิน 30 วันทํางานต่อปี
(2) วันลาทํา หมัน จะจ่ ายตามจํา นวนวันทีแพทย์แ ผนปั จจุ บนั ชันหนึ ง กําหนดและออก
ใบรับรองให้เจ้าหน้าทีหยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจํานวนวันทีลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจํานวนวันทีสหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี
(5) วันลาเพือฝึ กความพรั งพร้ อมทางทหารตามจํานวนวันทีลา แต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี

(6) วันลาเพือการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ ตามจํานวนวันทีสหกรณ์อ นุ ญาต แต่ ไม่ เกิ น
15 วันต่อปี
(7) วันลาเพือการอุปสมบท และประกอบพิธีฮจั ย์ ตามจํานวนวันทีสหกรณ์ อ นุ ญาตแต่ ไม่
เกิ น 15 วันต่อปี
(8) วัน ลาเพือการทํางานศพ บิดา มารดา คู่ สมรสและบุตร จะจ่ายตามจํานวนวัน ลาครัง
ละ 5 วัน ต่อการทํางานศพแต่ละครัง
(9) วันลาเพือแต่งงานจะจ่ายให้ตามวันลาทีได้รับอนุญาตแต่ไม่เกิน 3 วัน
(10) วันลากิจเพือติดต่อกับราชการ แต่ไม่เกิน 3 วัน
ข้อ 42 กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วง เวลาในวันหยุด
(1) สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวัน หยุด ค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีรายเดือนๆ ละ 1 ครัง โดยจะจ่ายก่อนวันสิ นเดือนสองวัน
(2) สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอืนให้แ ก่ เจ้าหน้าที ตามทีตกลงกัน ในกรณี ที
วันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุด ให้เลือนไปจ่ายในวันทํางาน วันหยุดงานนัน
ข้อ 43 สถานทีจ่ายเงิ นให้แ ก่ เจ้าหน้าที สหกรณ์จะจ่ ายค่ าจ้าง ค่าล่ วงหน้า ค่ าทํางานในวันหยุด ค่ า
ล่วงเวลาในวันหยุดและเงินอืน ให้แก่เจ้าหน้าที ณ ทีทําการสหกรณ์
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วันลา และหลักเกณฑ์ การลา
ข้อ 44 วันลา เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ลาหยุดได้ ดังนี
(1) การลาป่ วย เจ้า หน้าที มีสิ ทธิ ลาป่ วยได้เ ท่า ทีป่ วยจริ ง การประสบอัน ตรายหรื อ การ
เจ็บป่ วยเนืองจากการทํางานจนไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ และวัน ลาคลอดบุตรสหกรณ์
จะให้หยุดตามความเห็นแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึง โดยไม่ถือเป็ นวันลาป่ วย
(2) การลาทําหมัน เจ้าหน้าทีมี สิทธิ ลาหยุดงานเพือการทําหมันได้ตามจํานวนวัน ทีแพทย์
แผนปั จจุบนั ชันหนึงของโรงพยาบาลกําหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าทีหญิงมีสิทธิหยุดงานก่อนหรื อหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิ น
90 วัน โดยให้นบั รวมวันหยุดทีมีในระหว่างวันลาด้วย
(4) การลากิจ โดยไม่ได้รับค่าจ้างเจ้าหน้าทีมีสิทธิ ลาหยุดงานเพือกิ จธุ ระจําเป็ นได้ไม่เกิ น 7
วันต่อปี การลากิ จเพือกิจธุ ระจําเป็ น จะต้องเป็ นกิ จธุ ระเกี ยวกับความจําเป็ นอันมิ อาจหลีก เลียงได้
เท่านัน
(5) การลาเพือฝึ กความพรั งพร้ อมทางทหาร เจ้าหน้าทีมีสิทธิ การลาหยุดงานเพือรับราชการ
ทหารในการเรี ยกพล เพือตรวจ เพือฝึ กวิช าทหาร หรื อเพื อทดสอบความพรั งพร้ อมทางทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารตามระยะเวลาทีราชการกําหนด

(6) การลาเพือฝึ กอบรมหรื อ พัฒนาความรู ้ ให้เจ้าหน้า ที มี สิทธิ ล าเพือการฝึ กอบรมหรื อ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถได้ปีหนึงไม่เกิน 15 วัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี
ก. เพือประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรื อการเพิ มทักษะความชํานาญเพือ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของลูกจ้าง
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาทีทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึนแต่ไม่รวมถึง การลา
ไปศึกษาต่อ
ค. ลูกจ้างยืนใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมือสหกรณ์อนุญาตและจึงจะหยุดงานเพือการ
ดังกล่าวได้
ข้อ 45 หลักเกณฑ์การลา
ก. การลาป่ วย เจ้าหน้าทีทีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีจะต้องปฏิ บตั ิ
ตามระเบียบการลาป่ วยดังนี
(1) กรณี ที เจ้า หน้ า ที สามารถลาป่ วยล่ วงหน้ า ได้ ให้ ยื นใบลาป่ วยตามแบบใบลาที
สหกรณ์กาํ หนด ก่ อนการหยุดงาน ต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่ ก รณี พร้ อม
ด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(2) กรณี ทีเจ้าหน้าทีเจ็บป่ วยกะทันหัน และไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าทียืน
ใบลาป่ วยในวันนัน หรื อ ภายในวันแรกทีมาทํา งานตามแบบใบลาทีสหกรณ์ กํา หนด ต่อผูจ้ ดั การ
หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี พร้ อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(3) การเจ็บป่ วยของเจ้าหน้าทีตังแต่สามวันทํางานขึนไป สหกรณ์อาจจะให้เจ้าหน้าทีแสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึง หรื อหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการ
ลาป่ วยด้วยก็ได้
(4) การลาป่ วยโดยมิได้เ จ็บป่ วยจริ ง สหกรณ์ ถือ ว่าเจ้าหน้าที ใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ตอันเป็ น
ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที ย่อมถูกลงโทษได้
ข. การลาทํา หมัน ให้เจ้าหน้าทียืนใบลาล่ วงหน้า ตามใบลาทีสหกรณ์ กําหนดต่อ ผูจ้ ดั การ
หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่ก รณี และเมือการทํา หมันสิ นสุ ดแล้วให้เจ้าหน้าที แสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
ค. การลาคลอดบุตร
(1) เจ้าหน้า ทีทีประสงค์จะหยุ ดงานก่ อนการคลอดบุ ตรให้ยืนใบลาตามแบบทีสหกรณ์
กําหนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(2) เจ้าหน้าทีทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ เนืองจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าทียืนใบลา
ตามที สหกรณ์ ก ํา หนด พร้ อ มทังใบรั บ รองแพทย์ แ ผนปั จจุ บ ัน ชันหนึ งของโรงพยาบาลต่ อ
ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รั บมอบหมายแล้วแต่ กรณี โ ดยให้ยืนใบลาภายในสามวัน นับ แต่ วนั
กลับมาทํางาน

ง. การลากิ จ เจ้า หน้า ที ที มี กิ จธุ ระจําเป็ นอัน ไม่ ส ามารถหลี ก เลี ยงได้ให้ยืนใบลากิ จต่ อ
ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่ วงหน้าอย่างน้อ ยหนึงวัน ตามแบบใบลาที
สหกรณ์กาํ หนดพร้ อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)และเมือได้รับการอนุ ญาต จึงจะหยุดงานได้
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นเร่ งด่วน ซึ งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าทียืนใบลากิจภายในวัน
แรกทีมาทํางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมือได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นลากิจทีถูกต้อง
การลาทีไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิ จได้ และให้ถือว่าเป็ นการ
ขาดงาน
จ. การลาเพือฝึ กความพรั งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าทีทีได้รับหมายเรี ยกทางทหาร เพือการ
ตรวจสอบการฝึ กวิชาทหารหรื อทดสอบ ความพรั งพร้ อมทางทหาร ให้ยืนใบลาล่ วงหน้าอย่างน้อ ย
หนึ งวัน ตามแบบใบลาทีสหกรณ์ ก ําหนด พร้ อ มด้วยหลัก ฐานต่อ ผู ้จดั การหรื อกรรมการทีได้รับ
มอบหมายแล้วแต่ก รณี และเมือสิ นสุ ดการปฏิ บตั ิงานทางทหารดังกล่ าว และให้เ จ้าหน้าทีผู ้น ัน
กลับมารายงานตัวเพือทํางานตามปกติภายในสามวัน
ฉ. การลาเพือฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะขอลาหยุด
เพือเข้ารับการฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา การชีแจง การอภิปราย หรื อการแสดงความคิดเห็น
เกี ยวกับงานด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิมทักษะในการทํา งาน หรื อ การวัดผลการศึ กษาที
ทางส่ วนราชการจัด หรื ออนุ ญ าตให้จดั ขึนให้เจ้าหน้า ทียื นใบลาตามแบบที สหกรณ์ ก ําหนดต่ อ
ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายหรื อ แล้วแต่ ก รณี ล่วงหน้า อย่างน้ อย 7 วัน โดยแสดง
หลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
สหกรณ์ จะพิ จารณาอนุ ญาตให้ลาได้ตามความจําเป็ น โดยไม่เ สี ยหายต่อหน้าทีความรั บผิด ชอบ
และงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ทีเจ้าหน้าทีจะได้รับเป็ นสําคัญ
สหกรณ์อาจไม่ อนุญาตให้เจ้าหน้าทีผูน้ นลาหยุ
ั
ดได้ ถ้า
(1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง
(3) สหกรณ์มีความจําเป็ นเร่ งด่วนเกียวกับงานทีเจ้าหน้าทีผูน้ นปฏิ
ั บตั ิอยู่ หากอนุญาตให้ลา
แล้วจะเกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
หมวด 13
วินัย และโทษทางวินัย
ข้อ 46 วินยั เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ตอ้ งรักษาระเบียบวินยั โดยเคร่ งครัด สหกรณ์กําหนดวินยั ในการ
ทํางานให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิ ดังนี
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ ใจ
(2) ต้องรัก ษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปรปั กษ์ต่อขบวนการสหกรณ์

(3) ต้องให้การต้อนรับ คําชีแจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และการสงเคราะห์แก่ ผูม้ า
ติ ด ต่ อ ในกิ จการของสหกรณ์ โดยมิ ช ัก ช้า ทังต้อ งสุ ภ าพ เรี ย บร้ อ ยต่ อ สมาชิ ก ของสหกรณ์ แ ละ
ประชาชนทัวไป ห้ามมิให้ดูหมิ นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(4) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์ เทียงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุ จริ ต ห้ามมิ
ให้กดขีข่มเหง หรื อเบียดเบียน หรื อ กลันแกล้ง หรื อจงใจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ สหกรณ์ หรื อ
ผูใ้ ดและห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าทีของตนไม่ วา่ ในทางตรงหรื อทางอ้อ มหาผลประโยชน์ แ ก่ ตน
หรื อผูอ้ ืน
(5) ต้อ งขวนขวายปฏิ บตั ิหน้า ที ด้ว ยความอุต สาหะ ขยัน รวดเร็ ว เต็มความสามารถให้
เกิ ดผลดี แ ละความก้าวหน้าและสมาชิ กของสหกรณ์ ทังเอาใจใส่ ร ะมัดระวังผลประโยชน์ ข อง
สหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นทีไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั ง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ งหรื อทอดทิ งหน้าทีไม่ ได้ทงนี
ั
โดยจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีและดํารงตําแหน่ งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึงเพียงแห่ งเดี ยวเท่านัน ห้ามมิ
ให้เป็ นเจ้าหน้าที หรื อตัวกระทําการในห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใด ๆ หรื อนิติบุคคลรู ปอืน ๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชือฟั ง และไม่แสดงความกระด้างกระเดืองต่ อผูบ้ งั คับบัญชาผูอ้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามคําสั งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งสั งในกิ จการของสหกรณ์โดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิกิ จการของสหกรณ์ ห้ามมิ ให้ก ระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชา
เหนื อตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อตนขึนไปสั งให้กระทํา หรื อได้รับอนุ ญาตเป็ นพิเศษเป็ นครัง
คราว
(10) ต้องรักษาชือเสี ยงมิให้ขึนชือว่าประพฤติชั ว ห้ามมิ ให้ประพฤติ ตนในทางทีอาจทําให้
เสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าที เช่ น ประพฤติตนเป็ น คนเสเพล เสพสุ รา หรื อของมึนเมา
อย่ า งอืนจนไม่ ส ามารถครองสติ ไ ด้ เสพยาเสพติ ดให้โทษ มี หนี สิ น รุ งรั ง เล่ น การพนัน กระทํา
หรื อ ยอมให้ผูอ้ ืนกระทําการอืนใด ซึงทําให้เสื อมเสี ยเกี ยรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าที
(11) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอืน ในเวลาปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นอันขาด
(12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผูอ้ ยูใ่ น
วงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัค คี หรื อ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดืองในบรรดาผูอ้ ยู่ในวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอืนที เกี ยวข้องกับกิ จการ
สหกรณ์
(14) ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกี ยวกับการทํางาน
(15) ต้องเชือฟั งและปฏิบตั ิตามคําสั งโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา

(16) ต้องมาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางานตามทีกําหนด
(17) ต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทํางาน
(18) ต้องดูแลบํารุ งรักษาเครื องจักร เครื องมือ และอุปกรณ์การทํางานให้อยูใ่ นสภาพดีและ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตามความจําเป็ นหรื อตามควรแก่ หน้าทีของตน
(19) ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินใด ๆ ในบริ เวณทีทํางานโดยมิให้สูญหาย
หรื อเสี ยหายจากบุคคลใด ๆ หรื อจากภัยพิบตั ิอืน ๆ เท่าทีสามารถจะทําได้
(20) ต้องไม่กระทําการทะเลาะวิวาทหรื อทําร้ ายร่ างกายบุคคลใดในบริ เวณทีทํางาน
(21) ต้องไม่นาํ สิ งผิดกฎหมายหรื ออาวุธทีมีอนั ตรายร้ายแรง หรื อวัตถุระเบิดเข้ามาบริ เวณที
ทํางาน
ข้อ 47 โทษทางวินยั โทษผิดวินยั มี 5 สถาน คือ
(1) ไล่ออก
(2) ให้ออก
(3) ลดขันเงินเดือน
(4) พัก งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
(5) ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
ข้อ 48 การลงโทษไล่ออกนัน ให้กระทําในกรณีเจ้าหน้าทีของสหกรณ์กระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
ดังระบุไว้ต่อไปนี
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรื อเป็ นปรปั กษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ หรื อ สหกรณ์ จน
เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(4) ทุจริ ตต่อหน้าที
(5) จงใจไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตามระเบีย บข้อ บัง คับของสหกรณ์ เป็ นเหตุ ให้ส หกรณ์ ได้รับความ
เสี ยหายอย่างร้ ายแรง
(6) ขัดคําสั งผูบ้ งั คับบัญชาซึ งสั งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสั งนันเป็ น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ ายแรง
(7) ละทิ งหน้าทีเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าทีเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง
(10) ดูหมิ นเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขีข่ มเหงหรื อเบียดเบียน
สมาชิ กสหกรณ์

(11) ขาดงานติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้อ 49 การลงโทษให้ออกนัน ให้กระทําในกรณี ทีเจ้าหน้าทีของสหกรณ์กระทําผิดวินยั เป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย แต่ไม่ถึงขันร้ายแรง ดังระบุไว้ดงั ต่อไปนี
(1) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นทีไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ งหน้าทีเนืองๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าทีเนืองๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิจสิ น
(6) ประพฤติตนเป็ นทีเสื อมเสี ยเกี ยรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าที
ข้อ 50 การลงโทษไล่ออก และให้ออกนัน ให้คณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อ ผู ้บงั คับบัญชาหรื อ
ตําแหน่งผูจ้ ดั การ ตังคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการดําเนินการ หรื อเจ้าหน้าทีตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าผูถ้ ูก
กล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพือสอบสวน
การสอบสวนนันให้กระทําให้เสร็ จโดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั ทีประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบคําสั ง เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเป็ นอย่างอืนแม้ผถู ้ ูกกล่าวหาตายก่อน
การสอบสวนพิจารณาถึงทีสุ ดก็ ให้ส อบสวนต่อ ไปจนเสร็ จ เมื อสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้ค ณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงาน พร้ อมทังสํานวนการสอบสวนต่อ ผูส้ ั งตังคณะกรรมการสอบสวนเพือพิจารณาให้
ความเห็น และเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 51 ในกรณี ต่อไปนี ให้ถือว่าเป็ นกรณี ค วามผิดทีปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตัง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุ ก เว้นแต่ค วามผิ ดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันกระทําโดยประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(3) ทําความผิดเกี ยวกับทุจริ ตต่อหน้าทีและให้ถอ้ ยคําสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(4) พนักงานสอบสวน หรื อศาล หรื อมีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดว่า ทําความผิดเช่นนันแม้จะมิให้
จําคุกก็ตาม
(5) ขาดงานติ ดต่ อกันเกิ น 7 วัน และผู้บงั คับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั
สมควร
ในกรณี ดงั กล่าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้ อมด้วยหลักฐานตามลําดับ จนถึงคณะ-กรรมการ
ดําเนินการ เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟั งได้ตามรายงานนันก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 52 การพักงานเพือสอบสวนความผิด ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีถูกกล่ าวหาว่ากระทําผิ ดวินยั จนมีการ
ตังคณะกรรมการสอบสวนหรื อถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี ยวกับการทํางาน กฎ ระเบียบ
คําสั ง หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา หรื อถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิ ดลหุ โทษหรื อความผิดอันได้

กระทําโดยประมาท สหกรณ์ มีสิทธิ สั งพักงานเพือสอบสวนความผิด เว้น แต่ก รณี ค วามผิ ด ชัดแจ้งโดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี
(1) คําสั งพักงานจะเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
(2) กําหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์ตอ้ งแจ้งคําสั งพักงานให้เจ้าหน้าทีทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที พักงานในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของค่าจ้างในวันทํางานทีเจ้าหน้าทีได้รับก่อนถูกสั งพักงาน
(5) ในกรณี ทีสอบสวนแล้วเจ้าหน้าทีมิ ได้ก ระทําความผิ ด สหกรณ์ จะจ่ายค่ าจ้างเท่ากับ
ค่าจ้างในวันทํางานปกตินบั แต่วนั ทีสั งพัก งานโดยให้ถือว่าเงิ นตาม (4) เป็ น ส่ วนหนึ งของค่า จ้า ง
พร้ อมด้วยดอกเบียร้ อยละสิ บห้าต่อปี
ข้อ 53 ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีกระทําการผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออก หรื อให้ออกผูบ้ งั คับบัญชาจะสั ง
ลดขันเงินเดือนก็ได้หรื อถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อน หรื อเป็ นความผิดเล็กน้อยจะสั งลง โทษโดยการพัก
งานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรื อตักเตือนเป็ นหนังสื อและจะให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสําหรั บเจ้าหน้าทีในตําแหน่ งตังแต่หัวหน้าฝ่ ายทัวไปลงไป ให้ผูจ้ ดั การ
หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมีอาํ นาจสั งลงโทษได้
ในกรณี ลงโทษลดขันเงินเดือน หากต้องลดเกิ นกว่าขันตําสุ ด ของตําแหน่ งก็ให้ล ดในขันเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งถัดลงไปได้ ทังนีการลงโทษลดขันเงินเดือน ต้องให้เ จ้าหน้าทีทําหนังสื อยินยอมการลงโทษ
ลดขันเงินเดือนด้วย
ข้อ 54 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตังแต่ผจู ้ ดั การลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชาให้
ปฏิบตั ิตามวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารู ้ วา่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผู ้
นันอยู่ในอํา นาจของตนที จะลงโทษ ถ้า เห็ น ว่าความผิ ดนันควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที ตนมี อ ํานาจ
ลงโทษก็ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปเพือให้ลงโทษตามสมควร
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรู ้ วา่ ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษ หรื อลงโทษไม่
เป็ นการสุ จริ ต ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชากระทําผิดวินยั
ข้อ 55 เมื อผู ้มี อ ํา นาจได้ สั งลงโทษแล้ว ต้อ งเสนอรายงานการลงโทษนันตามลํ า ดับ จนถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการ หากผูบ้ งั คับบัญชาเหนือผูส้ ั งลงโทษเห็นว่าโทษทีลงนันเบาไป ให้มีอาํ นาจทีจะสั ง
เพิ มโทษได้ แต่โทษทีสั งเพิ มขึนกับโทษทีสั งไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกินอํานาจของผูส้ ั งใหม่นนั
ข้อ 56 เจ้าหน้าที ทีถู กลงโทษฐานผิดวิน ัย ถ้าเห็นว่า ตนไม่ ได้รับความเป็ นธรรมก็ อาจอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการได้ภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั ทราบคําสั งการอุทธรณ์ ไม่เ ป็ นเหตุให้รอการลงโทษไม่ เกิ น
คําสั งของผูบ้ งั คับบัญชา

เมือคณะกรรมการดําเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ มโทษ หรื อยืนตามคําสั ง
เดิมก็ได้ ทังนีโดยปกติให้ก ระทําให้เ สร็ จ ภายในสามสิ บวัน นั บแต่ วัน ได้ รับ อุทธรณ์ คาํ วินิจฉัย อุทธรณ์ ของ
คณะกรรมการดําเนินการให้เป็ นอันสิ นสุ ด
หมวด 14
การร้ องทุกข์
การร้ องทุกข์ หมายถึง กรณี ทีเจ้าหน้าทีมีค วามไม่ พอใจหรื อมีความทุก ข์อ นั เกิ ดขึนเนื องจากการ
ทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื องสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั งหรื อมอบหมายงาน การจ่าย
ค่ า ตอบแทนในการทํา งานหรื อ ประโยชน์ อื น หรื อ การปฏิ บตั ิ ใ ดที ไม่ เ หมาะสมระหว่า งสหกรณ์ หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อ เจ้าหน้าที หรื อ ระหว่างเจ้าหน้าทีด้วยกันและเจ้าหน้าทีได้เสนอความไม่พอใจหรื อความ
ทุกข์นนต่
ั อสหกรณ์ เพือให้สหกรณ์ได้ดาํ เนินการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์นนั ทังนีเพือให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ และเพือให้เจ้าหน้าทีทํางานด้วยความสุ ข
ข้อ 57 ขอบเขตของการร้ องทุกข์ เจ้าหน้าทีทีมีความไม่พอใจหรื อมีค วามทุ กข์เนื องจากการทํางาน
ดังกล่าวข้างต้น ควรยืนคําร้องทุกข์ต่อผูบ้ งคับบัญชาโดยตรงหรื อผูบ้ งั คับบัญชาชันแรกของตนโดยเร็วเว้นแต่
เรื องทีจะร้ องทุกข์เกี ยวกับการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นต้นเหตุก็ให้ยนคํ
ื าร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาสู งขึนไปอีกชันหนึงโดยมีวธิ ี การและขันตอน ดังนี
(1) เจ้า หน้าทีทีประสงค์จะร้ องทุ ก ข์เ ป็ นหนัง สื อ ด้ว ยตัวเองต่ อผู ้จดั การ หรื อ กรรมการทีได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีมีความขัดแย้ง
(2) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทําการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําร้ องทุกข์
(3) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีตอ้ งทําการสอบสวนและพิจารณา ชีแจงทํา
ความเข้าใจ หรื อวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชีแจงด้วยวาจาให้บนั ทึกคําชีแจง
ข้อ 58 การสอบสวนและพิ จ ารณา เมื อผู ้บงั คับบัญ ชาได้รับคําร้ อ งทุ กข์จากเจ้า หน้าทีแล้วให้รีบ
ดําเนินการสอบสวนเพือให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื องทีร้ องทุกข์นนโดยละเอี
ั
ยดเท่าทีจะทําได้ โดยดําเนิน การ
ด้วยตนเอง หรื อด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อบุค คลอื น ทังนี เจ้าหน้าทีผู ้ยืนคําร้ อ ง
ทุก ข์เ ห็น ชอบที จะขอให้ ขอ้ เท็จจริ ง โดยละเอี ย ดแก่ ผู้บงั คับบัญ ชาด้วยเมื อสอบสวนข้อ เท็จจริ ง แล้ว ให้
ผู ้บัง คับ บัญ ชาพิ จ ารณาเรื องราวร้ อ งทุ ก ข์ น ัน หากเป็ นเรื องที อยู่ ใ นขอบเขตของอํา นาจหน้ า ที ของ
ผูบ้ งั คับบัญชานัน และผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนิ นการแก้ไขให้เสร็ จสิ นโดยเร็ว
แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าทีผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ทราบพร้ อมทังรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย
หากเรื องราวที ร้ อ งทุ ก ข์นัน เป็ นเรื องราวที อยู่น อกเหนื อ อํานาจหน้า ทีของผูบ้ งั คับบัญ ชานันให้
ผูบ้ งั คับบัญชากล่าวเสนอเรื องราวทีร้องทุกข์ พร้ อมทังข้อเสนอในการแก้ไขหรื อความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสู งขึนไปตามลําดับ

ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสู งขึนไปดําเนินการสอบสวนและพิจารณาคําร้ องทุก ข์เช่ นเดียวกับผู ้บงั คับบัญชา
ระดับต้นทีได้รับความร้ องทุกข์
ข้อ 59 กระบวนการยุติข้อร้ องทุกข์ เมือผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละขันทีได้พิจารณาคําร้ อ งทุก ข์ดาํ เนิน การ
แก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ทีเกิดการร้องทุกข์และแจ้งให้เจ้าหน้าทีผู ้ยืนคําร้ อ งทุกข์ทราบหากเจ้าหน้าทีผูย้ ืนคํา
ร้ องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว แต่ ถา้ เจ้าหน้าทีผู ้ร้องทุก ข์ไม่พอใจ ก็ ให้ยืนอุทธรณ์
โดยกรอกข้อความทีอุทธรณ์ ลงในแบบพิมพ์ทีสหกรณ์ ได้กาํ หนดขึนและยืนต่ อคณะกรรมการดําเนิน การ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีทราบผลการร้องทุกข์จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดําเนินการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ตามคําร้องทุกข์
และแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการให้เจ้าหน้าทีผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ทราบภาย ใน 15 วัน
ข้อ 60 การอุทธรณ์คําวินิจฉัย
(1) ผูร้ ้ องทุกข์ทีไม่พอใจคําชี แจงหรื อคําวินิจฉัย มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรื อ กรรมการ
ทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็ นหนังสื อภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีได้รับคําชีแจงหรื อวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณา อุทธรณ์
ด้วยการชี แจงทําความเข้าใจ หรื อการวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชีแจงด้วยวาจาให้บนั ทึกคํา
ชีแจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผรู ้ ้ องทุกข์ลงลายมือชื อรับทราบไว้ดว้ ย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั งของผูม้ ีอาํ นาจ
ข้อ 61 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกียวข้ อง
(1) ผูร้ ้ องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ ้ องทุกข์จะไม่ถูกกลันแกล้ง ย้ายหน้าทีการงาน หรื อลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็ นการร้ อ ง
ทุกข์ดว้ ยเจตนาทีไม่สุจริ ต
(3) เจ้าหน้าทีทีให้การเป็ นพยาน หรื อให้การร่ วมมือในการสอบสวนจะได้รับความคุม้ ครอง โดยจะ
ไม่ถูกกลันแกล้ง ย้ายหน้าทีการงาน หรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าทีทีให้การด้วยอคติ ปรักปรํ า ให้ร้ายเป็ นเท็จ
หรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการทีสหกรณ์
แต่งตังก็ได้
หมวด 15
การสินสุ ดการจ้ าง
ข้อ 62 การจ้ างงาน จะสิ นสุ ดลงด้วยเหตุหนึงเหตุใด ดังนี
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรื อข้อบังคับสหกรณ์

ข้อ 63 การตาย ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่ าจ้างหรื อเงิ นอืนให้ทายาทโดย
ชอบธรรมของเจ้าหน้าทีทีถึงแก่ ความตาย ส่ วนเงินทดแทนหรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนเงินทดแทน หรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้อ 64 การลาออก เจ้า หน้า ที ที ยื นใบลาออกล่ วงหน้ า ตามที สหกรณ์ กํา หนดต่ อ ผู้จ ัด การหรื อ
คณะกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ยืนในวันหรื อก่อนวันจ่ายค่าจ้างในเดือนนันและให้มีผลเมือถึง
กําหนดในวันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าทีทีฝ่ าฝื นระเบียบการลาดังกล่าว ถ้าทําให้สหกรณ์เสี ยหายสหกรณ์มีความชอบธรรม
ทีจะหักเงินประกัน หรื อเงินอืนใดทีเจ้าหน้าทียินยอมชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าวได้ รวมถึงอาจดําเนินคดีกบั
เจ้าหน้าที ทีกระทํา ความผิด เพือให้เจ้า หน้า ทีหรื อ ผูค้ ําประกัน ชดใช้ความเสี ยหายได้ด้วย ตามทีกฎหมาย
แรงงานกําหนด
ข้อ 65 การเลิกจ้ าง
การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าทีทีสหกรณ์ได้ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าทีของสหกรณ์โดย สหกรณ์
เลิกจ้าง หรื อไม่ฝ่าฝื นการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน อันเนื องจากเจ้าหน้าทีขาดคุณสมบัติในการทํางาน มี
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิ จการ เกษียณอายุ หรื อกระทําความผิ ดอย่างใดอย่างหนึ ง หรื อ
ได้รับโทษทางวินยั ตามข้อ 47 (1) และ (2)
ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการคณะหนึงหรื อหลายคณะ ดําเนิ นการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที ให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานทุกสี ปี
การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งผลและวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าทีทราบเป็ นหนังสื อโดยจะแจ้งให้
เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าทีทีจ้างไว้โดยมีกาํ หนดระยะเวลาแน่นอน หรื อ
เจ้าหน้าทีทีกระทําความผิด และไม่มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ทีสหกรณ์ไม่อาจบอกกล่ าวล่ วงหน้าได้ สหกรณ์ จะจ่ายเงิ นให้แก่ เจ้า หน้า ทีแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า
การสิ นสุ ดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์กาํ หนดเงือนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญา จ้างไว้
เป็ นรายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ นสุ ดตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็ น รายบุคคลนั
หมวด 16
ค่ าชดเชย ค่ าชดเชยพิเศษ และเงินบําเหน็จ
ข้อ 66 ค่ าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีทีถูกเลิกจ้าง ดังนี
(1) เจ้าหน้าที ซึ งทํางานติดต่อกันครบหนึงร้อยยีสิ บวัน แต่ไม่ครบหนึงปี ให้จา่ ยไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน
(2) เจ้าหน้าที ซึ งทํางานติ ดต่อกันครบหนึ งปี แต่ไม่ ค รบสามปี ให้จ่ายไม่น ้อยกว่าค่าจ้า ง
อัตราสุ ดท้ายเก้ าสิ บวัน

(3) เจ้าหน้าที ซึ งทํางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายหนึงร้ อยแปดสิบวัน
(4) เจ้าหน้าที ซึ งทํางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่น้อ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสองร้ อยสี สิ บวัน
(5) เจ้าหน้าที ซึ งทํางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึนไป ให้จ่ายไม่ น้อ ยกว่าค่าจ้างอัตรา สุ ดท้าย
สามร้ อยวัน
ข้อ 67 ข้ อยกเว้นในการไม่ จ่ายค่ าชดเชย สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แ ก่ เจ้าหน้าทีซึ งเลิกจ้างใน
กรณี หนึงกรณี ใด ดังนี
(1) ทุจริ ตต่อหน้าทีหรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ ายแรง
(4) ฝ่ าฝื นข้อ บังคับเกี ยวการทํางานหรื อระเบียบหรื อคําสั งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ทีร้ ายแรงนายจ้างไม่จาํ เป็ น ต้อง
ตักเตือน หนังสื อเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีลูกจ้างได้กระทําผิด
(5) ละทิ งหน้าทีเป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวนั หยุดคันหรื อไม่ก็ตามโดย
ไม่มีเหตุอนั ควร
(6) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสํ าหรับความ ผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรื อลหุโทษ
สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ เจ้าหน้าทีทีสหกรณ์ จา้ งไว้โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการจ้าง แน่ นอน
ตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนัน
ข้อ 68 ค่ าชดเชยพิเศษ
ก. ในกรณี ทีสหกรณ์ยา้ ยทีทําการของสหกรณ์ ไปตัง ณ สถานทีอื น อัน มีผลกระทบสําคัญ
ต่อการดํารงชี วติ ตามปกติของเจ้าหน้าทีหรื อครอบครัว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าที ทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายทีทําการสหกรณ์ ในการนีถ้าเจ้าหน้าทีไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย
ให้เจ้าหน้าทีมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าทีมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ย
ละ 50 ของอัตราค่าชดเชยทีเจ้าหน้าทีพึงมีสิทธิ ได้รับ
ข. ในกรณี ทีสหกรณ์มีความจําเป็ นต้อ งลดจํานวนเจ้าหน้าที อันเนื องมาจากการปรับปรุ งหน่ วยงาน
ระบบการทํางาน หรื อการบริ การ สหกรณ์จะปฏิบตั ิดงั นี
(1) แจ้งวันทีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ มเติ มจากค่าชดเชยตามข้อ 66 เท่า กับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วันต่อ การ
ทํางาน 1 ปี สําหรับเจ้าหน้าทีทีทํางานติดต่อกัน 6 ปี ขึนไป ทังนี ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกิ นค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวัน

ข้อ 69 เงิ น บํ า เหน็ จ เจ้าหน้า ที สหกรณ์ ค นใดทํา งานในสหกรณ์ นี ด้วยความเรี ย บร้ อ ย เป็ นเวลา
ติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี ขึนไป อาจมีสิทธิ ได้รับเงินบําเหน็จเมือออกจากตําแหน่ ง เว้นแต่การออกเพราะ
การถูกลงโทษ ไล่ออก หรื อเลิกจ้าง
การคํานวณเงินบําเหน็จให้เอาเงินเดือนสุ ดท้ายตังคูณด้วยจํานวนปี ทีทํางานในสหกรณ์ เศษของปี ถ้า
ถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึงปี ถ้าตํากว่านีให้ปัดทิ ง
จํานวนปี ทีทํางาน หมายถึง ระยะเวลาวัน ทีบรรจุเจ้าหน้าที เข้าทํางานในสหกรณ์ จนถึงวันทีลาออก
จากสหกรณ์หกั ด้วยวันลาของผูน้ นั
ในกรณี จาํ นวนเงิน บําเหน็จตามระเบียบนี มีจาํ นวนมากกว่าเงิ นชดเชยทีเจ้าหน้าที พึงได้รับ ตาม
ข้อ 66 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพิ มได้เฉพาะส่ วนทีเกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน
เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ซึงออกจากตําแหน่งเพราะตายสหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่ทายาท
ข้อ 70 เพือประโยชน์แก่ การจ่ายเงินบําเหน็จ ค่าชดเชย แก่ เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ให้สหกรณ์ ต งเงิ
ั น
สํารองจ่ายเงินบําเหน็จ และค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจําปี ตามจํานวนทีคณะกรรมการดําเนิน การ
พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 71 ภาษีเงินได้อนั พึงชําระตามกฎหมาย ให้ผรู ้ ับเงินชดเชย และเงินบําเหน็จเป็ นผูจ้ ่ายทังสิ น
หมวด 17
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 72 การหยุดกิจ การชั วคราว ในกรณี ทีสหกรณ์ มีค วามจําเป็ นต้อ งหยุดกิ จการเป็ นการชัวคราว
เนื องจากหน่ วยงานหรื อ สถานประกอบการที สหกรณ์ ต งอยู
ั ่ หยุด กิ จการหรื อ สหกรณ์ป ระสบภาวะทาง
เศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุด
กิจการในอัตราร้ อยละ 50 ของค่าจ้าง
ข้อ 73 กฎระเบียบอืน ๆ
(1) กฎ ระเบียบ คําสั ง ซึ งใช้บงั คับกับส่ วนงานใดส่ วนงานหนึ ง เป็ นการเฉพาะให้ถือ ว่าเป็ นส่ วน
หนึงของข้อบังคับในการทํางานนี ด้วย ทังนี รวมถึงใบสมัค รงาน สัญญาจ้าง หนังสื อ คําประกันและข้อตกลง
เกี ยวกับสภาพการจ้าง
(2) การใดทีมิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คําสั ง ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนีให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 74 การแก้ ไขการเปลียนแปลง ข้อบังคับเกียวกับการทํางานนี ได้จดั ทําขึนให้มีความสอดคล้อ ง
กับ พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ ว อย่ า งไรก็ ต ามสหกรณ์ ส งวนสิ ทธิ ในการแก้ไ ข
ปรั บปรุ ง ให้มีความเหมาะสมเป็ นธรรมยิงขึน รวมทังสอดคล้องกับการจ้างตามพระราชบัญ ญัติแ รงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และทีแก้ไขเพิ มเติม

ข้อ 75 การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าทีทุกระดับ ศึกษาระเบียบนีให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพือให้มี การปฏิ บตั ิ
อย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าทีทุกคน
(2) เจ้าหน้าทีทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงือนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิตาม ระเบียบ
นีไม่ได้
(3) เจ้าหน้าที ระดับบัง คับบัญชา และคณะกรรมการดํา เนิ น การ เป็ นผูค้ วบคุ ม ดู แลให้
เจ้าหน้าทีระดับปฏิบตั ิการ ปฏิ บตั ิตามอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
(4) ระเบียบนี มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2
กําหนดให้ไว้ ณ วันที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์
(นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

