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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

พ.ศ.2554 
……………………………………………… 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา  จ ากัด  พ .ศ. 2544  ข้อ 78(8) และข้อ 105(8)   
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  41 ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 31   มกราคม  2554  และเพื่อให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ.2541 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม )  จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  
พ.ศ. 2554ดังต่อไปนี้ 
ข้อ  1   ระเบียบนี้เรียกว่า“ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2554” 
ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์   2554   เป็นต้นไป 
ข้อ  3   ให้ยกเลิก  

(1) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจา้ง พ.ศ.2547 
(2) ระเบียบว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2545 
(3) ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2545 
(4) ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2541 
(5) ระเบียบว่าด้วยวินัย การสอบสวน การลงโทษและจรรยาบรรณส าหรับเจ้าหนา้ที่และลูกจ้าง  

พ.ศ.2545 
(6) ระเบียบว่าด้วยการลาส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2545 
บรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้นและให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  4   ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด  

“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา 
จ ากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด 

 “เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ”์ หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด จ้างไว้
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ในต าแหน่งเจ้าหนา้ที่และลูกจ้าง 

 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด จ้างไว้ปฏิบัติงานของ
สหกรณ์  

ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามข้อ 6 ก. 

“ลูกจ้าง” หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด จ้างไว้ปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามข้อ 6 ข. โดยแยกดังนี ้

(1) ลูกจ้างประจ า หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด จ้างไว้ปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ ในลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา 

(2) ลูกจ้างช่ัวคราว หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด จ้างไว้ปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ ในลักษณะช่ัวคราวโดยมีก าหนดระยะเวลาจ้าง  ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
ปีงบประมาณ 
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หมวด  1 

ต าแหน่ง อัตราเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ข้อ  5   การจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้จ้างตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
ข้อ  6   ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ มีดังน้ี 

ก. ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี 
(1) ต าแหน่งผู้จัดการ 
(2) ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 
(3) ต าแหน่งหัวหน้าฝุาย 
(4) ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีบัญชี  เจ้าหน้าท่ีธุรการ เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ เจ้าหน้าท่ี

คอมพิวเตอร์เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์   หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่าง
อื่น   
ต าแหน่งตาม ( 1 ) ให้มีได้ 1 คน 

ข. ต าแหน่งลูกจ้างได้แก่ คนงาน คนยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ 
หมวด 2 

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ข้อ  7    คุณสมบัติผู้สมัครเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ ์
(3) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย 
(4) เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ  

วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง  โรคพิษสุรา
เรื้อรัง  
โรคที่น่ารังเกียจ หรือติดยาเสพติด 

(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
(6) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดย

ทุจริต 
(7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ สหกรณ์อื่น องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
(8) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
(9) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที ่
(10) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(11) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
ข้อ  8   คุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ก. ต าแหน่งผู้จัดการ 
(1) มีความรู้ไม่ต่ าปริญญาตรี ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร 

การตลาด การบัญชี หรือตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(2) มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
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(3) มีความรู้ความสามารถในงานด้านที่รับมอบหมาย 
(4) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี บริบูรณ ์

 
(5) เป็นผู้ช่วยผู้จัดการของสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม (1)-(4) พร้อมท้ัง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(6) เป็นหัวหน้าฝุาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม(1)-(4) พร้อมท้ังได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(7) เป็นเจ้าหน้าท่ีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม(1)-(4) พร้อมท้ังได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
ตาม (5)-(7) เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งกรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์อยู่ก่อน 

ข. ต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 
(1) มีความรู้ไม่ต่ าปริญญาตรี ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร 

การตลาด 
 การบัญชี 

(2) มีประสบการณ์ด้านบริหาร 
(3) มีความรู้ความสามารถในงานด้านที่รับมอบหมาย 
(4) มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ ์
(5) เป็นหัวหน้าฝุาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม(1)-(4) พร้อมท้ังได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(6) เป็นเจ้าหน้าท่ีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม(1)-(4) พร้อมท้ังได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการด าเนินการ 
ตาม (5 )- (6) เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งกรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์อยูก่่อน 

ค. ต าแหน่งหัวหน้าฝุาย 
(1) มีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในงานด้านที่รับสมัคร 
(2) มีความรู้ความสามารถในงานด้านที่รับมอบหมาย 
(3) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ ์แต่ไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ ์
(4) เป็นเจ้าหน้าท่ีมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม(1)-(3) พร้อมท้ังได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการด าเนินการ 
ตาม (4)  เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งกรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์อยู่ก่อน 

ง. ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี 
(1) มีความรู้ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ในงานท่ีเปิดรับสมัคร 
(2) มีความรู้ความสามารถในงานด้านที่รับมอบหมาย 
(3) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ ์แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ ์
(4) เป็นลูกจ้างประจ าของสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม(1)-(3) พร้อมท้ัง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
ตาม(4) เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งกรณีเป็นลูกจ้างประจ าของสหกรณ์อยู่ก่อน 

จ. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
(1) มีความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า 
(2) มีความรู้ความสามารถในงานด้านที่รับมอบหมาย 
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(3) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ ์แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ ์
(4) เป็นลูกจ้างช่ัวคราวของสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และหรือมีคุณสมบัติตาม(1)-(3) พร้อมท้ัง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
ตาม (4)  เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งกรณีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของสหกรณ์อยู่ก่อน 

หมวด  3 
การรับสมัคร  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน 

ข้อ  9   ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า”กรรมการจัดการสอบ”  เพื่อสอบ
คัดเลือก หรือสอบแข่งขัน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย  

(1) ประธานกรรมการเป็นประธานจัดการสอบ 
(2) ประธานการศึกษาเป็นกรรมการ 
(3) เลขานุการเป็นกรรมการ 
(4) กรรมการด าเนินการ 1 คน เป็นกรรมการ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(5) ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  10   ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี ้
(1) ก าหนดต าแหน่ง คุณวุฒิ อัตราเงินเดือน และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ต้องการ 
(2) ประกาศรับสมัครโดยเปิดเผยไว้ท่ีประกาศของสหกรณ์ ประกาศทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ 

ของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันรับสมัคร และระยะเวลาการรับสมัครต้องไม่น้อยกว่า   
10 วันท าการ 

(3) ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ยื่นสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อม
ด้วยหลักฐาน แสดงคุณวุฒิการศึกษา บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองแพทย์ ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้ชาย) และ
อื่น ๆ(ถ้ามี) 

(4) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ยื่นสมัครด้วยตนเอง และช าระ
ค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด (เงินค่าธรรมเนียมนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น) 

ข้อ  11   ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดวิชาในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี ้
ก. ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์

(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ ์
(2) ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(3) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง 
(4) พิมพ์ดีดภาษาไทย และหรือความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร ์
(5) สัมภาษณ ์

ข. ต าแหน่งลูกจ้าง 
(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ ์
(2) ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(3) ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง 
(4) สัมภาษณ์ 

            ข้อ  12   ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนท้ังหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
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ร้อยละ 50 ของแต่ละวิชาจึงถือว่าสอบได ้

ข้อ  13   ให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อน และเรียงล าดับคะแนนลงมา หากมีคะแนน
เท่ากันให้ดูคะแนนในส่วนความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง   และหากคะแนนยั งเท่ากันอีก   ให้ผู้ที่สมัคร
ล าดับก่อนเป็นผู้มีสิทธ์ิ 
            ข้อ 14  เมื่อการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วให้ประธานจัดการสอบประกาศรายช่ือผู้ได้รับการ
คัดเลือก หรือสอบแข่งขันเรียงตามล าดับไว้ โดยปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงานสหกรณ์และหรือสถานท่ีที่สหกรณ์ก าหนด และ
หรือประกาศ ทางเว็บไซด์ของสหกรณ์ และเสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการโดยเร็ว 

หมวด 4 
การบรรจุแต่งต้ังและหลักประกันการท างาน 

ข้อ  15   ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง จะต้องผ่านการทดลองการปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาหกเดือน โดยมีคณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างทราบเป็นหนังสือเมื่อเริ่มการจ้างงาน 

ข้อ  16   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ไม่ผ่านการทดลองงาน สหกรณ์มีสิทธ์ิเลิกจ้างโดยถือว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ได้รับทราบเงื่อนไขการทดลองงานแล้วตามข้อ 15 และมีสิทธ์ิได้รับเงินค่าชดเชยการเลิกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ  17   ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ให้ผู้จัดการเป็นผู้ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ กรณีแต่งตั้งผู้จัดการให้ฝุายธุรการเสนอเรื่องให้เลขานุ การน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ และให้ประธานกรรมการลงนามแต่งตั้ง 

ข้อ  18   ในการจ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เรียกหรือรับหลักประกันการท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างานจากเจ้าหน้า ที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ไม่ว่า
ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ าประกันด้วยบุคคล เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานท่ีท าน้ัน เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของสหกรณ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ได้ และในกรณีที่สหกรณ์เรียก
หรือรับหลักประกันหรือท าสัญญาประกันกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ เพื่อชดใช้ความเสียหายที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
ของสหกรณ์เป็นผู้กระท า เมื่อสหกรณ์เลิกจ้าง   หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ลาออก    หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ 
ให้สหกรณ์คืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย(ถ้ามี) ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสหกรณ์เลิก
จ้าง หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ลาออก หรือวันท่ีสัญญาประกันสิ้นอายุแล้วแต่กรณี  

ข้อ  19   ลักษณะหรือสภาพของงานท่ีสหกรณ์จะเรียกหรือรับหลักประกันการท างานหรือหลักประกันความ
เสียหายในการท างานจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ได้แก่   

(1) งานสมุห์บัญช ี
(2) งานเจ้าหน้าที่เก็บหรือจ่ายเงิน 
(3) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุของมีค่า 
(4) งานเฝูาหรือดูแลสถานท่ีหรือทรัพย์สินของสหกรณ์หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ ์
(5) งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน 
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ 
(7) งานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ ให้

กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจ านอง รับจ าน า รับโอน หรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร ท้ังนี้เฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่าน้ัน 

ข้อ  20   หลักประกันการท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างานมี 3 ประเภท ได้แก ่ 

(1) เงินสด 
(2) ทรัพย์สิน 
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(3) การค้ าประกันด้วยบุคคล 

ข้อ  21   ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับประกันเป็นเงินสด จ านวนเงินที่เรียกหรือรับต้องไม่เกินหกสิบ เท่า ของ
อัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ และในกรณีที่เงินประกันซึ่งสหกรณ์รับไว้ดังกล่าวลดลง 
เนื่องจากน าไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงินประกันตามข้อตกลง  หรือได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์จะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มได้เท่าจ านวนเงินที่ลดลง 

ข้อ  22   ให้สหกรณ์น าเงินประกัน    ฝากไว้กับบัญชีเงินฝากสหกรณ์ที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างเปิดบัญชีไว้กับ
สหกรณ์โดยให้สหกรณ์อายัดเงินจ านวนดังกล่าว และแจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีรับเงินประกัน 
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินการดังกล่าวให้สหกรณ์เป็นผู้ออก   

ข้อ  23   ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินท่ีเรียกหรือรับเป็นหลักประกัน ได้แก่
ทรัพย์สินดังต่อไปนี ้

(1) สมุดเงินฝากประจ าธนาคาร 
(2) หนังสือค้ าประกันของธนาคาร 

                ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นต้องมีมูลค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าท่ีและ ลูกจ้า
ได้รับ  
โดยให้สหกรณ์เป็นผู้เก็บรักษาหลักประกันไว้ 

   ห้ามมิให้นายจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกระท าการใด ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์แก้ไข
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินตาม (1)  เป็นของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น  

ข้อ  24   ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันโดยการค้ าประกันด้วยบุคคล วงเงินค้ าประกันท่ีสหกรณ์เรียก 
ให้ผู้ค้าประกันรับผิดชอบต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ได้รับ 

ให้สหกรณ์จัดท าหนังสือสัญญาค้ าประกันสามฉบับ   โดยให้สหกรณ์  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ และ 
ผู้ค้ าประกันเก็บฝุายละฉบับ  

ข้อ  25   ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันตามข้อ 20 หลายประเภทรวมกัน เมื่อค านวณจ านวนมูลค่า
ของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของ
สหกรณ์ได้รับ  

ข้อ  26   ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผู้ค้ าประกัน และหลักประกันทุกปี ท้ังนี้เพื่อให้
ทราบว่าหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุ้มกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์  และเพื่อแก้ปัญหา
กรณีที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกันมีราคาเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏ
ว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลงให้คณะกรรมการด าเนินการรีบด าเนินการเรียกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์เพื่อเพ่ิมเติมให้เพียงพอที่จะคุ้มกับลักษณะและปริมาณงานในความรับผิดชอบทันที 

ข้อ  27  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ 19 หรือข้อ 26 คณะกรรมการด าเนินการจะต้อง
รับผิดชอบต่อความเสยีหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่    โดยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจนครบจ านวน
ให้แก่สหกรณ ์

หมวด 5 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ข้อ  28   ผู้จัดการสหกรณ์มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการทั่วไป เกี่ยวกับบรรดากิจการป ระจ า ของสหกรณ์และ 
ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจน
ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ  ในการที่จะให้งานหรือกิจการสหกรณ์ บรรลุผลตามเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ข้อ  29   ผู้ช่วยผู้จัดการ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณีทีไม่มีผู้จัดการ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการท าหน้าที่ผู้จัดการ 
(2) ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
(3) เป็นทีป่รึกษาให้กับผู้จัดการ 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการมอบหมาย 

ข้อ  30   เจ้าหน้าท่ีฝุายการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
(1) ช่วยปฏิบัติงานท่ีเป็นหน้าที่ของเหรัญญิก หรือกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับงานการเงินของสหกรณ ์
(2) เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ 
(3) พิมพ์รายงานสรุปประจ าวัน และรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่

บัญชี  
(4) จัดท าทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับ 
(5) การรับจ่ายเงินทุกประเภทภายใต้การด าเนินการของสหกรณ ์
(6) จัดท าเกี่ยวกับการรับฝาก  ถอนเงินออมทรัพย์ และเงินออมทรัพย์พิเศษ 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

ข้อ  31   เจ้าหน้าท่ีฝุายบัญชี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
(1) แยกใบส าคัญการรับจ่ายเงินซึ่งเจ้าหน้าท่ีการเงินมอบให้ตามประเภทการรับจ่ายทุกวัน 
(2) บันทึกรายการบัญชีในระบบโปรแกรมการท างาน และเก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญช ี

ทุกประเภท 
(3) จัดท าทะเบียนครุภัณฑ ์
(4) จัดท าและควบคุมยอดคงเหลือท้ายแฟูมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(5) จัดท ารายงานประจ าเดือน  รายงานสภาพคล่อง และจัดเตรียมรายละเอียดทางบัญชีเพื่อขอรับ

การตรวจสอบบัญชีในวันสิ้นปีงบประมาณ 
(6) จัดท ารายงานทางบัญชี และการเงิน ได้แก่ งบทดลอง   งบการเงิน  และรายละเอียดประกอบ 

เพื่อน าเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี                                                                                                                                                     
(7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

ข้อ  32   เจ้าหน้าท่ีฝุายธุรการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
(1) ท าหน้าที่งานสารบรรณทั่วไป 
(2) รับสมัครสมาชิก และท าทะเบียนสมาชิก  พร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน ต่อนายทะเบียน

สหกรณ์ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(3) ท าหน้าที่ช่วยเลขานุการในการจดบันทึกการประชุมประจ าเดือน และประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าป ี
(4) จัดเตรียมเอกสารในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี
(5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

ข้อ  33   เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดงัต่อไปนี ้
(1) จัดพิมพ์ จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดการซ่อมบ ารุงพัสดุ วัสดุสิ่งพิมพ์ และครุภัณฑ ์
(2) ลงบัญชีพัสดุ  
(3) เก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย  ถูกต้อง ครบถ้วน 
(4) จัดส่งเอกสารอนุมัติจ่ายเงิน และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน  และจัดเก็บ

ส าเนาการอนุมัติจ่ายไว้อย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง ครบถ้วน 
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(5) ควบคุมการเบิก-จ่าย พัสดุของสหกรณ ์ โดยการจัดท าใบเบิกให้เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ แต่ละ

ฝุาย 
เบิกเมื่อต้องการใช้งานและเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(6) จัดท ารายงานยอดคงเหลือและยอดใช้ไปของพัสดุ  ครุภัณฑ์   และรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทุกประเภทในวันสิ้นเดือน 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ัดการ 
ข้อ  34   เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้

(1) จัดท าสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ าประกัน 
(2) จัดท าทะเบียนเงินงวดช าระหนี ้
(3) จัดท าใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน  และใบเสร็จรับเงินก่อนก าหนด 
(4) จัดท าทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้ทุกประเภท   
(5) จัดท าบัญชีเงินกู้ และทะเบียนหุ้นรายตัวให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ 
(6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

ข้อ 35  เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
(1) ดูแล รักษา โปรแกรมการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ในสหกรณ ์
(2) ดูแล ตรวจสอบ และพัฒนาข้อมูลเว็บไซด์ของสหกรณ์ให้ทันสมัย 
(3) ดูแล รักษา  เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน 
(4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ  

ข้อ  36   เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
(1) ช่วยปฏิบัติงานท่ีเป็นหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ 
(2) งานประชาสัมพันธ์ 
(3) งานบรรจุและแต่งตั้ง 
(4) ช่วยเหลือแนะน า และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาติดต่อสอบถาม 
(5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

ข้อ  37  พนักงานขับรถ    มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี ้
(1) ดูแล  บ ารุงรักษายานพาหนะ  ตามระยะเวลาอย่างเคร่งครัด 
(2) ดูแลรักษาเครื่องมือประจ ารถยนต์ให้สะอาด และใช้งานได้ทันท ี
(3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 

ส าหรับต าแหน่งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการมอบหมาย โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ถ้าผู้จัดการ  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  หรือกระท าโดยประมาท เลินเล่อ เป็นเหตุ
ให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์จนครบจ านวน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  ต้องกระท าตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบของ
สหกรณ์ตลอดจนค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ หรือ  ค าสั่ง ดังว่านั้น ก็ต้องกระท าตาม
เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ ์

เพื่อเป็นข้อผูกพัน ให้ผู้จัดการ  เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ลงลายมือช่ือรับทราบในการปฏิบัติหน้าท่ีไว้ด้วย 
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          หมวด 6 

การปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และการเปลี่ยนตัวผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน 
ข้อ  38   ถ้าต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งน้ัน หรือผู้

ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ที่เห็นว่าสมควร
รักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาการแทนช่ัวคราวได้ เว้นแต่การสั่งให้รักษาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ  39   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงินรวมทั้งบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะท่ีแท้จริงของสหกรณ์ก่อนท่ีจะ
ส่งมอบงาน 

หมวด 7 
การสับเปลี่ยนหน้าท่ี 

 ข้อ 40 ห้ามมิให้สับเปลี่ยนหน้าท่ีของงานต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง   ซึ่งมิใช่ต าแหน่งเดิมที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างนั้น
ปฏิบัติอยู่ เว้นแต่เป็นการสับเปลี่ยนต าแหน่งในระดับเดียวกัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเหมาะสมของงาน หรือเพื่อให้
ต าแหน่งสูงข้ึน 
              ข้อ 41  ในกรณีจ าเป็นเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการอาจเสนอสับเปลี่ยนหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
และลูกจ้าง โดยให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติได้ แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลต่อคณะกรรมการด าเนินการจึงจะมีสิทธิ
ออกค าสั่งได้  
              ข้อ 42  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างมสีิทธิอุทธรณ์ค าสั่งตามข้อ 40,41  ต่อประธานกรรมการโดยแสดงเหตุผลภายใน 7 
วัน   นับแต่รับทราบค าสั่ง 

หมวด  8 
อัตราค่าจ้างและเลื่อนอัตราเงินเดือน 

ข้อ  43  การก าหนดอัตราเงินเดือน สหกรณ์จะพิจารณาถึงลักษณะงาน ความสามารถ วุฒิการศึกษา ตลอดจน
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้ไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานท่ีประกาศใช้อยู่  

ข้อ 44  การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน    ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือน
เป็น 
คราว ๆ ไป โดย ไม่น้อยกว่าบัญชีอัตรา เงินเดือน เดิม  พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจท่ัวๆ ไปของประเทศในขณะนั้น  และหรือ
อัตราเงินเดือนของธุรกิจในลักษณะเดียวกันเป็นเกณฑ์ โดยก าหนดไว้ในผนวกท้ายระเบียบนี้  

ข้อ  45  การก าหนดเงินประจ าต าแหน่ง   เงินค่าครองชีพ และอื่น ๆ เป็นรายเดือน ให้เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่
หรือคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ  46  การเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ การริเริ่ม ความ
อุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานใน
รอบปีทางบัญชีน้ัน ๆ ปีละหนึ่งครั้ง ภายในสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ท้ังนี้ ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนที่
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 

ข้อ 47  ให้ผู้จัดการมีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ า ต าแหน่งไม่สูงกว่าผู้ช่วย
ผู้จัดการในปีหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินหน่ึงขั้น กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนเกินหนึ่งขั้นเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 48   การเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้จัดการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 49  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีเวลาท างานในสหกรณ์ไม่ครบแปดเดือนในรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หรือมีข้อบกพร่องในรอบปีทางบัญชีนั้น   กรณีดังต่อไปนี้ไม่ให้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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ก. มีวันลาเกิน 30 วันเว้นแต ่

(1) ลาปุวยซึ่งต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกัน 
ไม่เกิน 60 วัน 

(2) ลาเพื่ออุปสมบทไม่เกิน 120 วัน 
(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอด   ครรภ์หนึ่งไม่เกนิ 90 วัน 
(4) ลาปุวยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการไปปฏิบัติงานของสหกรณ ์

ข. ถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ ์
ข้อ  50   การพิจารณาอัตราเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราวให้ผู้จัดการเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนด

โดยระบุในสัญญาจ้าง 
ข้อ  51   การปรับเงินเดือน เมื่อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างได้รับการเสนอเลื่อนต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงกว่าเดิม   

ซึ่งมีความรับผิดชอบและความส าคัญของงานเพิ่มขึ้น ก็จะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนให้ตามที่ผู้มีอ านาจเลื่อนต าแหน่ง
ก าหนด แต่ไม่น้อยกว่าเงินเดือนท่ีได้รับอัตราเดิม 

หมวด 9 
การจ่ายเงินโบนัส 

ข้อ  52   เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหน่ึง ๆ สหกรณ์อาจเสนอจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  53   ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ตามส่วนแห่ งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกิน 4 เท่าของอัตราเงินเดือนในเดือนสุดท้ายของปีทางบัญชีน้ัน ๆ  
เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนัสลดลงตามส่วนแห่งเวลา
ท างานในปีทางบัญชีน้ัน 

ข้อ  54   คณะกรรมการด าเนินการ อาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นั้นปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือบกพร่องอยู่เป็นประจ า ไม่
อุทิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ท้ังไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตน 

หมวด  10 
วัน เวลาท างานปกติ และเวลาพัก   

ข้อ  55   วันท างาน   สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างท างานสัปดาห์ละห้าวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร ์
เว้นแต่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นอย่างอื่น แต่ไม่เกินท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด  

ข้อ  56   เวลาท างานปกติ   สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างท างานวันละเจ็ดชั่วโมง    เวลา 08.30 น.
ถึง  

เวลา 16.30 น.   เว้นแต่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นอย่างอื่น แต่ไม่เกินท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด 
ข้อ  57   เวลาพัก   สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดพักระหว่างการ ท างานปกติ เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 
น.  เว้นแต่ในกรณีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์   ตกลงกันก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานเป็นอย่างอ่ืนก็ย่อมกระท า
ได้ โดยเวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งช่ัวโมง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่นและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใช้บริการ 

หมวด  11 
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

ข้อ 58 วันหยุดประจ าสัปดาห์     สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน  
ได้แก่ 
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วันเสาร์ อาทิตย์  เว้นแต่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นอย่างอื่น 
ข้อ  59   วันหยุดตามประเพณี    สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างหยุดงานตามประเพณีได้อย่างน้อยปีละ 13 วัน  
โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ และวันสหกรณ์แห่งชาติตามประกาศของสหกรณ์ หรือตามที่ทางราชการก าหนด หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีค าสั่งให้หยุดการปฏิบัติงาน  

      ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์    ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี 
ในวันท างานถัดไป 
 

หมวด  12 
การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 

ข้อ  60   การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 
(1) ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องท างานติดต่อกันไป ถ้าหยุด

แล้วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน หรือ
ท างานในวันหยุด  รวมถึงท างานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจ าเป็น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  จะต้องให้ความร่วมมือในการ
ท างานล่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน 

(2) ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องท างานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างท างานล่วงเวลา    ท างานในวันหยุดหรือท างานล่วงเวลาในวันหยุดเป็นครั้งคราวเท่าท่ี
เป็นประโยชน์แก่การบริการ  ทั้งนี้  สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจา้ง สมัครใจท างานล่วงเวลา 
หรือท างานในวันหยุดได้ไม่เกินสามสิบหกช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

ข้อ  61   อัตราค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาท างานในวันหยุด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
ก. ค่าล่วงเวลา 

(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติในอัตราหนึ่ งเท่าครึ่ง
ของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท าล่วงหรือเกินไปจากเวลาท างาน
ปกติ  

(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี 
หรือวันหยุดพักผ่อนในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงส าหรับชั่วโมงที่ ท าล่วงเวลาหรือ
เกินไปจากเวลาท างานปกติ  

ข. ค่าท างานในวันหยุด 
(1)   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน วันหยุดประจ าสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณี และ      

วันหยุดพักผ่อนประจ าปี ถ้ามาท างานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าท างานในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเท่าของอตัราค่าจ้าง ต่อช่ัวโมงการท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท า  

(2)   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์  ถ้ามาท างานในวันหยุด
ดังกล่าว จะได้รับค่าท างานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวน
ช่ัวโมงท่ีท า  

ข้อ  62   การนับเวลาในการท างานให้นับเป็นช่ัวโมง    เศษของช่ัวโมงเกินกว่า 30 นาทีให้นับเป็นหนึ่งช่ัวโมง 
การค านวณค่าจ้างต่อช่ัวโมงในเวลาท างานปกติให้น าเงินเดือน(บาท)หารด้วย 30 (วัน) แล้วหารด้วย 7 (ช่ัวโมง) เศษของบาท
ให้ปัดเป็นหนึ่งบาท 
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ข้อ  63   การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อน 

ให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ขออนุญาตเป็นการล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อได้รับค าสั่งจากผู้มี
อ านาจให้ปฏิบัติงานในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือเป็นงานท่ีมีลักษณะต้องติดต่อกัน 

หมวด  13 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

ข้อ  64   การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าท างานในวันหยุด 
(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ถูกก าหนดให้ท างานท่ีมีลักษณะหรือสภาพท่ีต้องออกไปท างาน   นอก

สถานท่ี และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจก าหนดเวลาท างานท่ีแน่นอน 
(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ถูกก าหนดให้อยู่เวรเฝูาดูแลสถานท่ีหรือทรัพย์สินเป็นครั้งคราว 

 
ข้อ  65   การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด 

(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรายเดือนโดยจ่าย
รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 

(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้างรายเดือน โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 

ข้อ  66   การจ่ายค่าจ้างในวันลา  
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้ 

(1) วันลาปุวย จะจ่ายตามจ านวนวันท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างท่ีปุวยจริงแต่ไม่เกิน 30 วันท างานต่อปี   

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(2) วันลาท าหมันจะจ่ายตามจ านวนวันท่ีแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง ก าหนดและออกใบรับรองให้

เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างหยุดงาน  
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจ านวนวันท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วัน 
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจ านวนวันท่ีสหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อป ี
(5) วันลาเพื่อการอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์ตามจ านวนที่สหกรณ์อนุญาตแต่ไม่เกิน 120 วัน

ต่อป ี
(6) วันลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร   ตามจ านวนวันท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี  
(7) วันลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ตามจ านวนวันท่ีสหกรณ์อนุญาตแต่ไม่เกิน 15 วันต่อ

ปี 
ข้อ  67   สหกรณ์ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด  
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และหรือเงินอ่ืนใดให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเป็นรายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายก่อนวันสิ้นเดือนไม่
เกิน 
3 วันท าการ ณ ท่ีท าการของสหกรณ์และหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและหรือโอนเงินข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าท่ี
และลูกจ้างที่ฝากอยู่ในสหกรณ ์

 
หมวด  14 

วันลา และหลักเกณฑ์การลา   
ข้อ 68   วันลาพักผ่อนประจ าปี  สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท างานครบหนึ่งปี  มีสิทธ์ิลาพักผ่อนประจ าปีได้ 
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จ านวน 10 วันท าการต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป ซึ่งวันลาพักผ่อนประจ าปี  หากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไม่หยุดในปีท่ีมี
สิทธิก ็
สามารถสะสม และเลื่อนวันลาพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้หยุดในปีน้ัน รวมเข้ากับวันลาพักผ่อนประจ าปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 20 วัน 
ท าการ 
ข้อ 69   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนจึงจะหยุดงานได้ มิฉะนั้นจะถือ
ว่าผู้นั้นขาดงาน 
ข้อ  70   วันลา  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดได้ ดังนี ้

(1) การลาปุวย เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างมีสิทธิลาปุวยได้เท่าที่ปุวยจริง  การประสบอันตรายหรือการ
เจ็บปุวย เนื่องจากการท างานจนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ และวันลาคลอดบุตร  
สหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง โดยไม่ถือเป็นวันลาปุวย 

(2) การลาท าหมัน  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการท าหมันได้ตามจ านวนวันท่ี
แพทย ์
แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งของโรงพยาบาลก าหนดและออกใบรับรอง 

(3) การลาคลอดบุตร   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างหญิงมีสิทธิหยุดงานก่อนหรือหลังกา รคลอดบุตรได้ไม่
เกิน 90 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 

(4) การลากิจ   เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจ าเป็นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี  
การลากิจเพื่อกิจธุระจ าเป็น จะต้องเป็นกิจธุระเกี่ยวกับความจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 

(5) ลาเพื่อการอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจจ์ตามจ านวนที่สหกรณ์อนุญาตแต่ไม่เกิน 120 วันต่อป ี
(6) การลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างมีสิทธิการลาหยุดงานเพื่อรับ

ราชการทหารในการเรียกพล  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหาร    หรือเพื่อทดสอบความพรั่ง
พร้อมทางทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการก าหนด 

(7) การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้  ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาความรู้ความสามารถได้ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้  

ก. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงาน และสวัสดิการสังคม  หรือการเพิ่มทักษะความช านาญ
เพื่อเพ่ิม 

   ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น  แต่ไม่รวมถึงการ

ลาไป 
    ศึกษาต่อ 
ค. เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้วจึ ง

จะหยุด 
    งานเพื่อการดังกล่าวได้ 

ข้อ  71   หลักเกณฑ์การลา 
ก. การลาป่วย   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่เจ็บปุวยจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ จะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบการลาปุวย  ดังนี้ 
(1) กรณีที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง สามารถลาปุวยล่วงหน้าได้ให้ยื่นใบลาปุวยตามแบบใบลาที่ 

สหกรณ์ก าหนด ก่อนการหยุดงาน ต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) 
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(2) กรณีที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างเจ็บปุวยกะทันหันและไม่สามารถลาปุวยล่วงหน้าได้  ก็ให้ยื่นใบลา

ปุวยในวันนั้น หรือภายในวันแรกท่ีมาท างานตามแบบใบลาที่สหกรณ์ก าหนดต่อผู้จัดการ หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน(ถ้ามี) 

(3) การเจ็บปุวยของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ตั้งแต่ 3 วันท างานขึ้นไปสหกรณ์อาจจะให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทาง
ราชการประกอบการลาปุวยด้วยก็ได้ 

(4) การลาปุวยโดยมิได้เจ็บปุวยจริง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อันเป็ น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้ 

ข. การลาท าหมัน  ให้เจ้าหน้าและลูกจ้างที่ยื่นใบลาล่วงหน้าตามใบลาที่สหกรณ์ก าหนดต่อผู้จัดการ หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื่อการท าหมันสิ้นสุดแล้ว ให้แสดงใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจุบันช้ันหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย 

ค. การลาคลอดบุตร 
(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยื่นใบลาตามแบบท่ี  สหกรณ์

ก าหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี 
(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร   ให้ยื่ นใบลาตามที่

สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งของโรงพยาบาลต่อผู้จัดการ หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วันกลับมาท างาน 

ง. การลากิจ   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่มีกิจธุระจ าเป็น อันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ยื่ นใบลากิจต่อ   
ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่
สหกรณ์ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐาน(ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้ 

          ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างยื่นใบลากิจภายใน 

วันแรกที่มางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็นลากิจที่ถูก
ต้องการลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจได้ และให้ถือว่าเป็นการขาดงาน 

จ. ลาเพ่ือการอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์  เจ้าหน้าท่ีแล ะลูกจ้างที่ประสงค์จะขอลาหยุดเพื่อการ
อุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์ ให้ยื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าว 

ฉ. การลาเพ่ือฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร   เจ้าหน้าท่ีและลู กจ้างที่ได้รับหมายเรียกทางทหาร เพื่อ
การตรวจสอบการฝึกวิชาทหารหรือทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่าง
น้อย หนึ่งวัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย  แล้วแต่กรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหาร ดังกล่าว แล้วให้เจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างผู้นั้นกลับมารายงานตัวเพื่อท างานตามปกติภายใน 3 วัน 

ช. การลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ประสงค์จะขอลา
หยุดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การช้ีแจง  การอภิปราย หรือการแสดง   
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการท างาน หรือการวัดผล
การศึกษาท่ีทางส่วนราชการจัด หรืออนุญาตให้จัดขึ้น  ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างยื่นใบลาตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนดต่อ   ผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้ อย 7 
วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย 
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สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจ าเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างจะได้รับเป็นส าคัญ 
สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้นั้นลาหยดุงานไดถ้้า 

(1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน 
(2) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
(3) สหกรณ์มีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่ หากอนุญาต

ให้ลา แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ ์
หมวด  15 

วินัย และโทษทางวินัย   
ข้อ  72   วินัย เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด  สหกรณ์ก าหนดวินัยในการท างานให้
เจ้าหน้าและลูกจ้างที่ปฏิบัติ ดังนี ้

(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ ค าช้ีแจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผู้มาติดต่อใน

กิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ท้ังต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทั่วไป ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

(4) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต   ห้ามมิให้กด
ขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนหรือกลั่นแกล้ง  หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือผู้ใด  
และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าท่ีของตน  ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหา  ผลประโยชน์แก่ตน
หรือผู้อื่น 

(5) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยคว ามอุตสาหะ  ขยัน รวดเร็วเต็มความสามารถ  ให้เกิดผลดี
และความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ท้ังเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของ 
สหกรณ์ 

(6) ต้องไม่รายงานเท็จ   หรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ   ระเบียบ   ค าสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์   จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าท่ีไม่ได้  
(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย  เชื่อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา   ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย  
และเป็นธรรมในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ์  ห้ามมิให้กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตน  เว้นแต่  ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้ง
คราว 

(10) ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึ้นช่ือว่าประพฤติชั่ว ห้ามมิให้ประพฤติตนใน ทางที่อาจ ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่  เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพสุรา   หรือของมึนเมา
อย่างอื่น จนไม่สามารถ  ครองสติได้  เสพยาเสพติดให้โทษ  มีหนี้สินรุงรัง  เล่นการพนัน  
กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการอื่นใด ซึ่งท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที ่

(11) ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น ในเวลาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอันขาด 
(12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี  บรรดาผู้อยู่ในวงงาน

ของสหกรณ์  และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์ 
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(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ   หรือสถาบันอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการสหกรณ์ 
(14) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
(15) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา 
(16) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาท างานตามที่ก าหนด 
(17) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการท างาน 
(18) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร   เครื่องมือ  และอุปกรณ์การท างานให้อยู่

ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจ าเป็นหรือตามควรแก่หน้าท่ีของตน 
(19) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและปูองกันทรัพย์สินใดๆ ในบริเวณที่ท างานโดยมิ

ให้สูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบัติอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะท าได้ 
(20) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องไม่กระท าก ารทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณที่

ท างาน 
(21) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือวัตถุระเบิด

เข้ามาบริเวณที่ท างาน 
ข้อ  73   โทษทางวินัย  โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ  

(1) ไล่ออก 
(2) ให้ออก 
(3) พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 
(4) ภาคทัณฑ ์

ข้อ 74   การลงโทษไล่ออก ให้กระท าในกรณีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้ 
(1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์ จนเป็นเหตุให้

สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
(2) ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(3) ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
(4) ทุจริตต่อหน้าที ่
(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่าง

ร้ายแรง 
(6) ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดค าสั่งนั้นเป็นเหตุให้

สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(7) ละทิ้งหน้าท่ีเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดตอ่ในกิจการของสหกรณ์ หรือกดขี่ข่มเหงหรือ เบียดเบียนสมาชิก

สหกรณ ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร 

ข้อ  75   การลงโทษให้ออก ให้กระท าในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของสหกรณ์กระท าผิดวินัยเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง   ดังระบุไว้ดังต่อไปนี ้

(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ ์
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(3) ละทิ้งหน้าท่ีเนือง ๆ 
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีเนือง ๆ 
(5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน 
(6) ประพฤติตนเป็นท่ีเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ี 

ข้อ  76  การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้บังคับบัญชาต าแหน่งผู้จัดการ  ตั้ง
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการด าเนินการ หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต าแหน่งไม่ต่ ากว่า   ผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อยสาม
คนเพื่อสอบสวน 
การสอบสวนน้ันให้กระท าให้เสร็จโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่ง  เว้น
แต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นแม้ผู้ถูกกล่าวหาตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจน
เสร็จ  เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายง านพร้อมทั้งส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาให้ความเห็น  และเสนอตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ  77  ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ให้ลงโทษไล่ออกโดย    ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

(1) ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันกระท าโดยประมาท 

(2) ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
(3) ท าความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา พนักงานสอบสวน 

หรือศาล หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าท าความผิดเช่นนั้น แม้จะมิใหจ้ าคุกก็ตาม 
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควร 

ในกรณีดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามล าดับจนถึง คณะกรรมการด าเนินการ เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได ้
ข้อ  78  การพักงานเพ่ือสอบสวนความผิด   ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจนมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าการฝุาฝืน กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา หรือถูก
ฟูองคดีอาญา   เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท สหกรณ์มีสิทธิสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิด 
เว้นแต่กรณีความผิดชัดแจ้งโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ค าสั่งพักงานต้องท าเป็นหนังสือโดยระบุความผิด 
(2) ก าหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน 
(3) สหกรณ์ต้องแจ้งค าสั่งพักงานให้เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน 
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างพักงานในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันท างานท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 
(5) ในกรณีที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมิได้กระท าความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างเท่ากับ

ค่าจ้างในวันท างานปกตินับแต่วันท่ีสั่งพักงาน   โดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็นส่วนหน่ึงของ 
ค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อป ี

ข้อ  79   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างกระท าผิดวินัย แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษพักงาน
โดยไม่จ่ายค่า จ้างก็ได้   หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็น ความผิดเล็กน้อยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดง
ความผิดนั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือ และจะให้ท าทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 
การลงโทษตามวรรคแรกส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างในต าแหน่งตั้งแต่หัวหน้าฝุายลงไป ให้ผู้จัดการหรือมีอ านาจสัง่ลงโทษได ้
ในกรณีลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง จะต้องมีค าสั่งเป็นหนังสือระบุความผิด ก าหนดระยะเวลาพักงานและต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน (พักงานในกรณีนี้ได้คราวละไม่เกิน 7 วัน) 
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ข้อ 80 ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมดัระวังเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย 
ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผู้นั้นอยู่ในอ านาจของตน
ที่จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าท่ีตนมีอ านาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
เพื่อให้ลงโทษตามสมควร 
ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็นการสุจริตให้ถือว่า
ผู้บังคับบัญชาน้ันกระท าผิดวินัย  
ข้อ  81 เมื่อผู้มีอ านาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษน้ันตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 
หากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงน้ันเบาไป ให้มีอ านาจท่ีจะสั่งเพิ่มโทษได้ แต่โทษที่สั่งเพิ่มข้ึนรวมกับท่ีสั่ง ไว้
แล้วเดิม  ต้องไม่เกินอ านาจของผู้สั่งใหม่นั้น 
ข้อ 82 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย    ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันทราบค าสั่งการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือยืนตามค าสั่งเดิมก็ได้  ท้ังนี้โดย
ปกติให้กระท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ ์

หมวด 16 
การร้องทุกข์   

ข้อ 83 การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้นเนื่องจากการท างาน  ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการท างาน  สภาพการจ้าง  การบังคับบัญชา   การสั่งหรือมอบหมายงาน  การจ่ายค่าตอบแทนในการ
ท างานหรือประโยชน์อ่ืน  หรือการปฏิบัติใดท่ีไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างด้วยกัน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อสหกรณ์    เพื่อให้
สหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
ของสหกรณ์  และเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท างานด้วยความสุข 
ข้อ  84 ขอบเขตของการร้องทุกข์    เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างท่ีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจากการท างานดังกล่าว
ข้างต้น ควรยื่นค าร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาช้ันแรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์น้ัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา    หรือผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุ    ก็ให้ยื่นค าร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
อีกช้ันหนึ่ง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังน้ี 

(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับแต่วนัท่ีมีความขัดแย้ง 

(2) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องท าการสอบสวน   และพิจารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ 

(3) ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องท าการสอบสวน   และพิจารณา  
ช้ีแจงท าความเข้าใจ  หรื อวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้  การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วย
วาจาให้บันทึกค าช้ีแจงเหตุผลไว้ในส านวน  โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือช่ือรับทราบไว้ด้วย 

ข้อ  85  การสอบสวนและพิจารณา  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับค าร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างแล้ว ให้รีบด าเนินการ
สอบสวนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องทุกข์น้ันโดยละเอียดเท่าที่จะท าได้   โดยด าเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความ
ช่วยเหลือจากคณะกรรมการด าเนินการหรือบุคคลอื่น  ทั้งนี้    เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างผู้ยื่นค าร้องทุกข์เห็นชอบที่จะขอให้
ข้อเท็จจริงโดยละเอียด 
แก่ผู้บังคับบัญชาด้วย 
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เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์น้ัน  หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของอ านาจหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาน้ัน  และผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้
เจ้าหนา้ที่และลูกจ้าง  ผู้ยื่นค าร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบด้วย 
หากเรื่องราวท่ีร้องทุกข์น้ันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาน้ันให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราว
ที่ร้องทุกข์   พร้อมท้ังข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามล าดับ 
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  ด าเนินการสอบสวนและพจิารณาค าร้องทุกข์เช่นเดียวกับ ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับค า
ร้องทุกข ์
ข้อ  86   กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์     เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละขั้นที่ได้พิจารณาค าร้อ งทุกข์ ด าเนินการแก้ไขหรือยุติ
เหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นค าร้องทุกข์ทราบ   หากเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นค ารอ้ง
ทุกข์พอใจ   ก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว   แต่ถ้าเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้ยื่นค าร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์โดย
กรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ได้ก าหนดขึ้นและยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์  และด าเนิน การแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตาม   ค าร้องทุกข์และแจ้งผลการ
พิจารณาด าเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ยื่นค าร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน 
ข้อ  87   การอุทธรณ์ค าวินิจฉัย 

(1) ผู้ร้องทุกข์ท่ีไม่พอใจค าช้ีแจงหรือค าวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าชี้แจงหรือวินิจฉัย 

(2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีจะแจ้งผลการพิจารณา อุทธรณ์
ด้วยการช้ีแจงท าความเข้าใจ หรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลด้วยการช้ีแจงด้วย
วาจาให้บันทึกค าช้ีแจงเหตุผลไว้ในส านวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือช่ือรับทราบไว้ด้วย 

(3) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างผู้ใดไม่พอใจผลการอุทธรณ์คณะกรรมการด า เนินการ  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเรื่องอุทธรณ์เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาถือเป็นที่สุด 

(4) การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค าสั่งของผู้มีอ านาจ 
ข้อ  88   ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

(1) ผู้ร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม 
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็นการร้อง

ทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต 
(3) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง ท่ีให้การเป็นพยาน หรือให้ความ ร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ

คุ้มครอง โดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่
ให้การด้วยอคติ   ปรักปร า   ให้ร้ายเป็นเท็จ   หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความ
จริง 
การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได ้

หมวด 17 
เบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการเดินการทาง 

ข้อ 89 เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานนอกส านักงานท่ีปฏิบัติปกติ สหกรณ์จะช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยง      
ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 18 
สวสัดิการเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 

ข้อ 90 สวัสดิการเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง แบ่งออกได้เป็นกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
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(1) เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(2) เงินช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพประจ าป ี
(3) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
(5) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ 91 เงินช่วยเหลือค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างแต่งเครื่องแบบ โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี ้

(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสุภาพสตรี   ให้ตกลงกันก าหนดสีของเครื่องแบบและให้แต่งเครื่องแ บบ  
ด้วยเสื้อ กระโปรงโดยใช้สีที่สุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 

(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสุภาพบุรุษ ให้ตกลงก าหนดสีของเครื่องแบบ และแต่งเครื่องแบบด้วยเสื้อ
คอปก แขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว และ /หรือผูกเน็คไท ด้วยแบบและสีสุภาพตาม
ความเหมาะสมหรือแต่งกายชุดซาฟารี  ด้วยแบบและสีสุภาพตามความเหมาะสม และสวม
รองเท้าหุ้มส้น 

(3) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน กรณีเป็นเจ้าหน้าท่ีสุภาพสตรีให้แต่งเครื่องแบบตามสีที่ก าหนดด้วยเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกงขายาว ตามแบบและสีที่สุภาพ หากเป็นเจ้าหน้าที่สุภาพบุรุษให้แต่งเครื่องแบบด้วย
เสื้อคอปกแขนสั้น หรือแขนยาวไม่ผูกเน็คไท  แต่งกายชุดซาฟารี  กางเกงขายาวด้วยแบบและสี
ที่สุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ ตามจ านวนเงินท่ีประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ 
ข้อ 92   เงินช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ตรวจสุขภาพประจ าปี   ปีละหนึ่งครั้ง 
วันเวลาใดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน โดยให้เบิกเงินช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพประจ าปีจากสหกรณ์ไม่เกินจ านวนเงิน
ตามที่ประชุมใหญส่ามัญอนุมัต ิ
ข้อ  93   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมสีิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี ้

(1) สหกรณ์ให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง     ตามหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบทีท่างราชการก าหนดโดยอนุโลม 

(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ ท่ีมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในการประกันตน
จากส านักงานประกันสังคมและหรือหน่วยงานอ่ืน   ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล   เว้นแต่สิทธิที่ได้รับตาม(1) นั้นต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ก็ให้มี
สิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจ านวนที่ขาดอยู ่

(3) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงาน  ให้เบิกกับ
หน่วยงาน 
คู่สมรส เว้นแต่สิทธิที่ได้รับตาม(1) นั้นต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ก็ให้มีสิทธิเบิกเพิ่ม
ได้เท่าจ านวนท่ีขาดอยู ่

(4) ค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสและหรือบุตรที่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานของคู่สมรสได ้เว้น
แต่สิทธิที่ได้รับตาม(1) นั้นต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่า
จ านวนที่ยังขาดอยู ่

(5) ค่ารักษาพยาบาลของบิดาและหรือมารดาที่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานของตนเอง  จาก
หน่วยงาน 
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ของพี่หรือน้องของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างได้   เว้นแต่สิทธิที่ได้รับตาม(1) นั้นต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะ
ได้รับตามระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจ านวนท่ียังขาดอยู ่

(6) หากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไม่อยู่ในฐานะที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนได้ สหกรณ์อาจ
พิจารณาให้เบกิเงินยืมทดรองจ่ายได้ ทั้งนี้การขอเบิกเงินยืมทดรองจ่ายคราวหนึ่ง ๆ จะต้องไม่
เกินกว่า หนึ่งหมื่นบาทถ้วน  

(7) ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่ใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ให้น าใบเสร็จหรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาขอเบิกได้ตามระเบียบนี ้

(8) ให้เจ้าหน้าที่การเงินเสนอผู้จัดการและประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ข้อ 94   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

(1) สหกรณ์ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง   ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดโดยอนุโลม 

(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  ผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากหน่วยงานของ
คู่สมรส  ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานคู่สมรส เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะ
ได้รับตาม(1)  ก็ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจ านวนท่ียังขาดอยู ่

(3) ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างด้วยกัน ให้คู่สมรสที่มี
รายได้สูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิเบิกตาม(1) ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็นผู้เบิก 

(4) ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง   ใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้น าใบเสร็จหรือส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน 
มาขอเบิกได้ตามระเบียบนี ้

(5) ให้เจ้าหน้าที่การเงินเสนอผู้จัดการและประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

หมวด 19 
 ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ  

ข้อ  95   ค่าชดเชย   สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี ้
(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยย่ีสิบวันแต่ไม่ครบหนึ่งปใีห้จ่ายไม่น้อย

กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน 
(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี  แต่ไม่ครบสามปี  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน 
(3) เจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างซึ่งท างานติดต่อกับครบสามปีแต่ไม่ครบหกปใีห้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
(4)  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน 
(5) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างซึง่ท างานติดต่อกันครบสิบปีข้ึนไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

สามร้อยวัน  
ข้อ 96  ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังนี ้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ ์
(2) จงใจท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
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(4) ฝุาฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบหรือค าสั่งของสหกรณ์อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และ

สหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหน่ึงปี นับแต่วันท่ีลูกจ้างได้กระท าผิด 

(5) ละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอัน
ควร 

(6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

อน่ึง สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างที่สหกรณ์จ้างไว้ โดยมีก าหนดระยะเวลาการจ้าง แน่นอนตามสัญญา
จ้าง และถูกเลิกจ้างตามก าหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างน้ัน 
 
ข้อ  97   ค่าชดเชยพิเศษ 

ก. ในกรณีที่สหกรณ์ย้ายที่ท าการของสหกรณ์ไปตั้ง  ณ สถานท่ีอื่น  อันมีผลกระทบส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง หรือครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที่ท าการของสหกรณ์ ในการนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้ างได้  และมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
พิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ 

ข. ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องลดจ านวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจ า  อันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงหน่วยงานระบบการท างาน หรือการบริการ  สหกรณ์จะปฏิบัติ ดังนี ้

( 1 )  แจ้งวันท่ีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
( 2 )  จ่ายค่าชดเชยพเิศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ95  เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการท างาน 

1 ปี ส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ท างานติดต่อกัน 6 ปีขึ้นไป ท้ังนี้  ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว จะไม่
เกิน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน 

หมวด  20 
บ าเหน็จ 

ข้อ  98   เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าของสหกรณ์คนใดท างานในสหกรณ์ด้วยความเรียบร้อย    เป็นเวลา
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จเมื่อออกจากต าแหน่ง 

การค านวณเงินบ าเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้งคูณด้วยจ านวนปีท่ีท างานในสหกรณ์ เศษของปีถ้าถึงหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันให้นับเป็นหนึ่งปี ถ้าต่ ากว่านี้ให้ปัดทิ้ง 

จ านวนปีท่ีท างาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันเริ่มท างานในสหกรณ์จนถึงวันท่ีออกจากงาน 
  กรณีค านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบนี้มีจ านวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าของสหกรณ ์

พึงได้รับตามข้อ 95 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าเงินชดเชยเท่าน้ัน 
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าของสหกรณ์ซึ่งออกจากต าแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่ผู้รับโอน

ประโยชน์ตามข้อบังคับสหกรณ์  หากไม่มีการแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ด าเนินการตามกฎหมาย  
สหกรณ์จะไม่จ่ายบ าเหน็จให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าของสหกรณ์ในกรณี ดังต่อไปนี ้

(1) ถูกไล่ออก 
(2) เลิกจ้างตามสัญญาจ้างท่ีมีก าหนดเวลาการจ้างแน่นอน 
(3) เงินชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าของสหกรณ์พึงได้รับมีจ านวนมากกว่าจ านวนเงิน

บ าเหน็จที่ค านวณได้ตามระเบียบนี ้
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ข้อ  99   เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบ าเหน็จ และค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าของสหกรณ์ให้

สหกรณ์ตั้งเงินส ารองจ่ายเงินบ าเหน็จ และค่าชดเชยไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี 
ข้อ 100   ภาษีเงินได้อันพึงช าระตามกฎหมาย ให้ผู้รับเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จเป็นผู้จ่ายทั้งสิ้น 

หมวด 21 
การพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 101 ถึงแก่กรรม หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ถึงแก่ความตายไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามและให้รวมถึงการที่ศาลได้มี
ค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
ในกรณีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าเนื่องจากถึงแก่กรรม ถ้าเป็นการถึงแก่
กรรมในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการถึงแก่กรรมนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง 
ให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และอัตราเงินเดือนกรณีพิเศษเพื่อน าไปค านวณเงินบ าเหน็จดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ได้รับ
อันตรายถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ของสหกรณ์ เลื่อนได้ไม่เกิน 7 ขั้น 

(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าซึ่งถูกประทุษร้าย และได้รับอันตรายถึงแก่กรรมเพราะเหตุปฏิบัติ
หน้าท่ีของสหกรณ์ เลื่อนได้ไม่เกิน 5 ขั้น 

(3) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าซึ่งประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ของสหกรณ์
เลื่อนได้ไม่เกิน 3 ขั้น 

ข้อ  102   ลาออก หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ แสดงเจตนาหรือขอลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  โดยยื่น
แสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการภายในก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ประสงค์จะลาออก     เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนิ นการ และหรือครบก าหนดเวลาที่ขอ
ลาออกจึงจะถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ข้อ  103   เกษียณอาย ุหมายถึง สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ า พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ า ซึ่ง
ถือเป็นการ”เลิกสัญญาจ้าง” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ ์
(2) เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างประจ าครบเกษียณอายุในปีใดตาม(1) สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าท่ีและ

ลูกจ้างประจ าผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ านับแต่วันท่ี 1 ตุลาคมของทุก
ปี 

(3) การขอขยายหรือต่ออายุงานภายหลังเกษียณอายุ สหกรณ์จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
ข้อ 104    ให้ออก หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ กระท าผิดวินัยเป็นเหตุให้สหกรณ์เสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ซึ่งเป็น
การเลิกจ้างตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 75 
ข้อ 105  ไล่ออก หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ถูกลงโทษฐานกระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งถือเป็นการเลิกจ้าง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 74 
ข้อ 106 การสิ้นสุดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์ก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้างไว้เป็นรายบุคคล
อย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นรายบุคคลนั้น 

หมวด 22 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ  107   การหยุดกิจการชั่วคราว  ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการที่สหกรณ์ตั้งอยู่หยุดกิจการ  หรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ  สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุด
กิจการให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน   และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง 
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ข้อ 108   กฎ ระเบียบอื่น ๆ 

(1) กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ซึ่งใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ให้ถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของ 

ระเบียบในการท างานนี้ด้วย  ทั้งนี้  รวมถึงใบสมัครงาน  สัญญาจ้าง  หนังสือค้ าประกันและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
(2) การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
(3) กฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  109  การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง  การเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ าของสหกรณ์นี้ ให้ผู้จัดการ
และประธานคณะกรรมการศึกษายกร่างข้อเสนอแก้ไขเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาโดยมีมติไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และหากการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมและหรือยกเลิกท าให้สภาพการจ้าง
เปลี่ยนแปลงจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างประจ าทุกคน  
ข้อ  110  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากการยกเลิกอันเกิดจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือ
กฎหมายใดๆ ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยกรณีเช่นนั้นไปพลางก่อนจนกว่าสหกรณ์จะท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
และปรับปรุงให้สอดคล้องต้องกันในภายหลัง 
ข้อ  111  บรรดาข้อความ ประโยค ถ้อยค าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หากมีการคั่นประโยค หรือข้อความใด ๆ ไว้ด้วย
ค าสันธานหรือเป็นข้อควรตีความเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตีความให้กระท าได้เป็นล าดับ กล่าวคือ ตีความตาม
เจตนารมณ์ ตีความตามตัวอักษร 
ข้อ  112   อื่น ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อ  113   การบังคับใช้ 

(1) ให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง    ศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคน 

(2) เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ไม่ได้ 

(3) เจ้าหน้าท่ีระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

(4) ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ  114   ให้เงินประจ าต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์เป็นรายเดือน ๆ ละสี่พันสองร้อยบาทถ้วน นับแต่วันที่ 10 
มกราคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 45 

ข้อ  115   ให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้รับเงินค่าครองชีพเป็นรายเดือน ๆ ละห้าร้อยบาท ถ้วนนับแต่มติที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี  2551 เมื่อวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2551   จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 45 

ข้อ 116   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท่ีปฏิบัติงานท่ีมีอายุเกิน  60 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันท่ีบังคับใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่า
เป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ต่อไป จนกว่าสหกรณ์เลิกสัญญาจ้าง 

ข้อ  117    ให้ประธานกรรมการด าเนินการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ  วันท่ี  14   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 

                                         พันต ารวจเอก     ชัยวัฒน์    นิตยวิมล  

                               (ชัยวัฒน์   นิตยวิมล) 
                                                       ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด           


