
ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านทบัคาง จ ากดั 

ว่าด้วย เจ้าหน้าทีล่ะข้อบังคบัเกีย่วกบัการท างาน พ.ศ.2556 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 88 ,ขอ้ 96 และขอ้ 104(8) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ชุดท่ี 22 คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2556 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั ว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การท างาน พ.ศ.2556” 

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2556 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั ว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง พ.ศ.2549 ,ระเบียบ

สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั ว่าดว้ยวินยั การสอบสวน การลงโทษและการลาส าหรับเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง พ.ศ.

2549 และบรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มติอ่่นใดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบน้ีและให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์”  หมายถึง เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ เครดิตยเูน่ียนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยน่ึูยนบา้นทบัคาง จ ากดั 

  “เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกระดบั (เช่น ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

หัวหนา้แผนก เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีการเงิน เจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ีการตลาด เจา้หนา้ท่ีสินเช่่อ เจา้หนา้ท่ีเกษตร หร่อ

เจา้หนา้ท่ีต าแหน่งท่ีเรียกช่่ออยา่งอ่่น ฯลฯ) 

  “ลูกจา้ง”   หมายถึง ลูกจา้งชั้นหน่ึง และลูกจา้งชั้นสอง หร่อผูซ่ึ้งตกลงท างานให้

สหกรณ์โดยรับค่าจา้งไม่ว่าจะเรียกช่่ออยา่งไร 

หมวด 1 

อตัราก าลงัและต าแหน่ง 

 ขอ้ 5 ให้สหกรณ์จา้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบติังานประจ าของสหกรณ์ 

 ขอ้ 6 ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ มีดงัน้ี 

       ก. ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

1. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีการตลาด เจา้หนา้ท่ีการเงิน เจา้หนา้ท่ีสินเช่่อ เจา้หนา้ท่ีธุรการ

เจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ีเกษตร 

2. หัวหนา้ฝ่าย 

3. ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

4. ผูจ้ดัการ 

      ข. ต าแหน่งลูกจา้ง 

1. ลูกจา้งชั้นหน่ึง ไดแ้ก่ ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งรายวนั 

2. ลูกจา้งชั้นสอง ไดแ้ก่ พนกังานขบัรถยนต ์หัวหนา้คนงาน 



ขอ้ 7 ให้คณะกรรมการด าเนินการคดัเล่อกหร่อสอบคดัเล่อก และแต่งตั้งหร่อเล่่อนต าแหน่งผูจ้ดัการ โดยพิจารณา

ผูมี้คุณวุฒิ ความสามารถ การริเร่ิม ความชดัเจน ความรับผดิชอบ สมรรถภาพในการปฏิบติังานและความเหมาะสมกบั

ต าแหน่ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11 ง. 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจดัจา้งผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หร่อหัวหนา้แผนกไดใ้ห้คณะกรรมการ

ด าเนินการคดัเล่อก สอบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนัเจา้หนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีต ่าลงไป แลว้แต่งตั้งให้ปฏิบติังานในหนา้ท่ี

ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หร่อหัวหนา้แผนก ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในขอ้ 11 ,12 ,13 ,14 ,15 และ16 

หมวด 2 

อตัราเงินเดือนและค่าจ้าง 

 ขอ้ 8 ใหก้  าหนดอตัราเงินเด่อนและค่าจา้งของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ไว ้โดยให้คณะกรรมการ

ด าเนินการ อตัราเงินเด่อนของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง เป็นประกาศและให้แนบทา้ยระเบียบน้ี ไวจ้นกว่าจะเปล่ียนแปลงอตัรา

เงินเด่อนใหม่ เวน้แต่อตัราขั้นต ่าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยแรงงานก าหนด 

หมวด 3 

การรับสมัคร การคดัเลอืกหรือสอบคดัเลอืก หรือสอบแข่งขัน 

 ขอ้ 9 เม่่อสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งจา้งเจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจ

พิจารณารับสมคัร คดัเล่อก หร่อสอบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 

 ขอ้ 10 ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 

2. มีอายไุม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบรูณ์ 

3. ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถหร่อจิตฟ่ันเฟ่อนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเร้่อน วณัโรค

ในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรค

พิษสุราเร้่อรัง หร่อโรคอยา่งอ่่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

4. ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

5. ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 

6. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากงาน หร่อออกจากราชการหร่อหน่วยงานของรัฐหร่อเอกชนฐาน

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

7. ไม่เป็นผูเ้คยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ความผดิลหุโทษ หร่อความผดิอนั

ไดก้ระท าโดยประมาท 

8. ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระท าผดิวินยัซ่ึงอาจตอ้งไดรั้บโทษ ไล่ออกหร่อให้ออกตาม

ระเบียบว่าดว้ยวินยั การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 

9. ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 



10. ไม่เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หร่อมีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการตาม

มาตรา 22(4) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ขอ้ 11 การบรรจุและแต่งตั้งหร่อเล่่อนต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

       ก. เจา้หนา้ท่ี 

1. ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรไม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพหร่อประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้และ

สามารถพิมพดี์ดได ้

2. ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงในทางท่ีสหกรณ์ตอ้งการหร่อวิชาการสหกรณ์จาก

สถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หร่อสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ท่ี

หน่วยงานอ่่นตั้งข้ึนหร่อสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ของเอกชน หร่อไดรั้บประกาศนียบตัร

ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงในทางท่ีสหกรณ์ตอ้งการ 

      ข. หัวหนา้ฝ่าย 

1. ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง หร่อไดรั้บอนุปริญญาหลกัสูตรสามปีจากวิทยาลยัหร่อ

มหาวิทยาลยัในสาขาท่ีสหกรณ์ตอ้งการหร่อ 

2. ตอ้งมีพ้่นความรู้ตาม ก.(2) และด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์มาไม่นอ้ยกว่าสองปี 

3. ตอ้งมีพ้่นความรู้ตาม ก.(1) และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์มาไม่นอ้ยกว่าสามปี 

      ค. ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

1. ตอ้งไดรั้บปริญญาตรี หร่อประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงสหกรณ์เทียบให้ไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีในสาขา

ท่ีสหกรณ์ตอ้งการ หร่อ 

2. ตอ้งด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

      ง. ผูจ้ดัการ 

1. ตอ้งไดรั้บปริญญาตรี หร่อประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงสหกรณ์เทียบให้ไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีในสาขา

ท่ีสหกรณ์ตอ้งการ หร่อ 

2. ตอ้งด ารงต าแหน่งหัวหนา้ฝ่าย หร่อผูช่้วยผูจ้ดัการในสหกรณ์มาไม่นอ้ยกว่าสองปี หร่อ 

3. ตอ้งมีพ้่นความรู้ตาม ก.(1) หร่อ ก.(2) และเคยด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีหร่อผูช่้วยผูจ้ดัการมาไม่นอ้ย

กว่าห้าปี 

4. มีวุฒิอ่่นท่ีเหมาะสมแก่ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุควรยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้น้ีให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็น

รายๆไป 

       จ. ลูกจา้ง มีพ้่นความรู้ไม่ต ่ากว่าชั้นประถมปีท่ี 4 หร่อชั้นประถมปีท่ี 6 และตอ้งมีความรู้ความสามารถในงานท่ี

จะปฏิบติัและผา่นการทดสอบเป็นท่ีพอใจแลว้ หร่อตอ้งเป็นช่างฝีม่อ และมีใบรับรองแสดงว่าไดผ้า่นการปฏิบติัมาแลว้เป็น

ระยะเวลาพอสมควร 



 ขอ้ 12 การรับสมคัร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการประกาศรับสมคัรมีก  า

หลดเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยปิดประกาศไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ 

 ขอ้ 13 ผูป้ระสงคท่ี์จะสมคัรเขา้รับการคดัเล่อก หร่อสอบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนั ให้ย่น่ใบสมคัรตามแบบท่ี

สหกรณ์ก าหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพ้่นฐานความรู้ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น และใบรับรองแพทย ์

และให้ย่น่ใบสมคัรดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหร่อผูจ้ดัการของสหกรณ์หร่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมาย ณ 

ส านกังานของสหกรณ์ 

ขอ้ 14 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง จากกรรมการด าเนินการหร่อเจา้หนา้ท่ีใน

ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูช่้วยผูจ้ดัการ มีจ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการ

คนหน่ึง เพ่่อด าเนินการคดัเล่อก สอบคดัเล่อกหร่อสอบแข่งขนั 

 ขอ้ 15 ในการคดัเล่อกใหค้ณะกรรมการทดสอบในวิชาหน่ึงวิชาใด หร่อหลายวิชาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 16 ตามท่ี

เห็นสมควร 

 ขอ้ 16 ในการสอบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนั ให้คณะกรรมการจดัให้สอบในวิชาดงัต่อไปน้ี 

       ก. ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีธุรการ 

1. ความรู้เก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

2. พิมพดี์ดภาษาไทย หร่อให้ความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีซ่ึงจะไดรั้บการแต่งตั้ง (เช่น บญัชี, และหร่อ

ความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ หร่อวิชาชีพอ่่นๆ) 

3. สัมภาษณ์ 

      ข. ต าแหน่งตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์อ่่นๆ ข้ึนไป 

1. ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสหกรณ์ กฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ

ของสหกรณ์ 

2. ความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีซ่ึงจะไดรั้บการแต่งตั้ง และหร่อความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการใช้

คอมพิวเตอร์ 

3. สัมภาษณ์ 

ผูส้อบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนั ตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวิชาไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าสิบ และไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถ่อเป็นผูส้อบได ้

ขอ้ 17 เม่่อการคดัเล่อก หร่อสอบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนัเสร็จส้ินแลว้ ให้ประธานกรรมการสอบประกาศ

รายช่่อผูไ้ดรั้บการคดัเล่อก หร่อสอบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนัได ้เรียงตามล าดบัคะแนนไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์และ

ให้เสนอผลการคดัเล่อก หร่อสอบคดัเล่อก หร่อสอบแข่งขนัต่อคณะกรรมการด าเนินการโดยเร็ว 

 

 

 

 



หมวด 4 

การจ้างและการแต่งตั้ง 

 ขอ้ 18 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจา้งและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการคดัเล่อก หร่อสอบคดัเล่อก หร่อ

สอบแข่งขนัได ้เรียงตามล าดบัคะแนนสูงมาหาต ่าเป็นเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ ถา้มีผูส้อบไดค้ะแนนเท่ากนัหลาย

คนในวิชาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยูอี่ก ก็ให้คณะกรรมการจดัให้มีการคดัเล่อกโดยการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติม 

 ขอ้ 19 ในการจา้งหร่อแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียก

หร่อรับหลกัประกนัการท างานหร่อหลกัประกนัความเสียหายในการท างานจากเจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของสหกรณ์ ไม่ว่าเงิน

ทรัพยสิ์นอ่่นหร่อการค ้าประกนัดว้ยบุคคล เวน้แต่ลกัษณะหร่อสภาพของงานท่ีท านั้น เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้ง

รับผดิชอบเก่ียวกบัเงินหร่อทรัพยสิ์นของสหกรณ์ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ได ้และในกรณีท่ีสหกรณ์เรียก

หร่อรับหลกัประกนัหร่อท าสัญญาประกนักบัเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ เพ่่อชดใชค้วามเสียหายท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อ

ลูกจา้งของสหกรณ์เป็นผูก้ระท า เม่่อสหกรณ์เลิกจา้งหร่อเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ลาออกหร่อสัญญาประกนัส้ิน

อาย ุให้สหกรณ์ค่นหลกัประกนัพร้อมดอกเบ้ียถา้มีให้แก่เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ี

เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์ลาออก หร่อวนัท่ีสัญญาประกนัส้ินอายแุลว้แต่กรณี 

 ลกัษณะหร่อสภาพของงานท่ีสหกรณ์จะเรียกหร่อรับหลกัประกนัการท างานหร่อหลกัประกนัความเสียหายในการ

ท างานจากเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ ไดแ้ก่ 

1. งานสมุดบญัชี 

2. งานเจา้หนา้ท่ีเก็บหร่อจ่ายเงิน 

3. งานควบคุมหร่อรับผดิชอบเก่ียวกบัวตัถุของมีค่า 

4. งานเฝ้าหร่อดูแลสถานท่ีหร่อทรัพยสิ์นของสหกรณ์หร่อท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของสหกรณ์ 

5. งานติดตามหร่อเร่งรัดหน้ีสิน 

6. งานควบคุมหร่อผดิชอบยานพาหนะ 

7. งานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการคลงัสินคา้ ซ้่อขาย แลกเปล่ียน ให้เช่าทรัพย ์ให้เช่าซ้่อ ให้กูย้ม่ รับ

ฝากทรัพย ์รับจ านอง รับจ าน า รับโอน หร่อรับจดัส่งเงิน หร่อการธนาคาร ทั้งน้ี เฉพาะเจา้หนา้ท่ีและ

ลูกจา้งของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมหร่อทรัพยสิ์นเพ่่อการท่ีว่านั้น 

ขอ้ 20 หลกัประกนัการท างานหร่อหลกัประกนัความเสียหายในการท างานมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เงินสด 

2. ทรัพยสิ์น 

3. การค ้าประกนัดว้ยบุคคล 

ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกร้องหร่อรับประกนัเป็นเงินสด จ านวนเงินท่ีเรียกหร่อรับตอ้งไม่เกินหกสิบเท่าของอตัรา

ค่าจา้งรายวนัโดยเฉล่ียท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ไดรั้บ และในกรณีท่ีเงินประกนัซ่ึงสหกรณ์รับไวด้งักล่าวลดลง 

เน่่องจากน าไปชดใชค่้าเสียหายให้แก่สหกรณ์ตามเง่่อนไขของการเรียกหร่อรับเงินประกนัหร่อตามขอ้ตกลง หร่อไดรั้บ

ความยนิยอมจากเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ แลว้สหกรณ์จะเรียกหร่อรับเงินประกนัเพ่ิมไดเ้ท่าจ านวนเงินท่ีลดลง 



ขอ้ 21 ให้สหกรณ์น าเงินประกนัฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยห์ร่อสภาบนัการเงินอ่่น โดยจดัให้มีบญัชีเงินฝากของ

เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์แต่ละคน และให้แจง้ช่่อธนาคารพาณิชยห์ร่อสถาบนัการเงินอ่่น ช่่อบญัชีและเลขบญัชี ให้

เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์ทราบภายในเจ็ดวนันับแต่วนัท่ีรับเงินประกนั ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการ

ดงักล่าวให้สหกรณ์เป็นผูอ้อก 

ขอ้ 22 ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหร่อรับหลกัประกนัเป็นทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นท่ีเรียกหร่อรับเป็นหลกัประกนัได ้ไดแ้ก่

ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 

1. สมุดเงินฝากประจ าธนาคาร 

2. หนงัส่อค ้าประกนัของธนาคาร 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งมีมลูค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนั โดยเฉล่ียท่ีลกูจา้งไดรั้บ โดยให้

สหกรณ์เป็นผูเ้ก็บรักษาหลกัประกนัไว ้

ห้ามมิให้เจา้นายจา้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงหร่อกระท าใดๆ เพ่่อให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์แกไ้ข

เปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นตาม (1) เป็นของสหกรณ์หร่อของบุคคลอ่่น 

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหร่อรับหลกัประกนัโดยการค ้าประกนัดว้ยบุคคล วงเงินค ้าประกนัท่ีสหกรณ์เรียกให้

ผูค้  ้าประกนัรับผดิชอบตอ้งไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉล่ียท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ไดรั้บ 

ให้สหกรณ์จดัท าหนงัส่อสัญญาค ้าประกนัสามฉบบั โดยให้สหกรณ์เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ และผูค้  ้า

ประกนัเก็บไวฝ่้ายละฉบบั 

ขอ้ 24 ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหร่อรับหลกัประกนัตามขอ้ 20 หลายประเภทรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบเท่าของ

อตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉล่ียท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์ไดรั้บ 

ขอ้ 25 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้  ้าประกนั และหลกัประกนัทุกปีทั้งน้ี เพ่่อให้

ทราบว่าหลกัประกนันั้นมีราคาเพียงพอท่ีจะคุม้กบัความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ และเพ่่อแกปั้ญหา

กรณีท่ีผูค้  ้าประกนัถึงแก่กรรม หร่อมีฐานะทรุดโทรมลง หร่อหลกัประกนั มีราคาเปล่ียนแปลงในทางท่ีลดลง อน่ึง เม่่อ

ปรากฏว่าหลกัประกนัเปล่ียนแปลงในทาวลดลง ให้คณะกรรมการด าเนินการรีบด าเนินการเรียกหลกัประกนัจากเจา้หนา้ท่ี

และลูกจา้งของสหกรณ์ เพ่่อเติมให้เพียงพอท่ีจะคุม้กบัลกัษณะและปริมาณงานในความรับผดิชอบทนัที 

ถา้คณะกรรมการด าเนินการละเลยไม่ปฏิบติัตาม ขอ้ 19 หร่อขอ้ 25 คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งรับผดิชอบต่อ

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ ฐานละเวน้ไม่ปฏิบติั ตามหนา้ท่ีโดยร่วมกนัชดใชค่้าเสียหาย จนครบจ านวนให้แก่

สหกรณ์ 

ขอ้ 26 การจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี หร่อลูกจา้งของสหกรณ์ตามขอ้ 19 ให้ไดรั้บเงินเด่อน ขั้นเร่ิมตน้ตามอตัรา

ดงัต่อไปน้ี 

1. เจา้หนา้ท่ี ให้จา้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่ต ่ากว่าเด่อนละ 9,000 บาท 

2. หัวหนา้ฝ่าย ให้จา้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่ต ่ากว่าเด่อนละ 10,410 บาท 

3. ผูช่้วยผูจ้ดัการ ให้จา้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่ต ่ากว่าเด่อนละ 10,660 บาท 

4. ผูจ้ดัการ ให้จา้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่ต ่ากว่าเด่อนละ 11,670 บาท 



5. อ่่นๆ ให้จา้งในอตัราเงินเด่อนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

6. ลูกจา้ง ให้จา้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่เกินวนัละ 300 บาท 

ขอ้ 27 การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหนา้แผนกข้ึนไป ประธานกรรมการตอ้ง

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ เม่่อไดรั้บความเห็นชอบและประธานกรรมการจึงสั่งแต่งตั้งได ้แต่ถา้

เป็นต ่ากว่าหัวหนา้ฝ่ายก็ให้ผูจ้ดัการมีอ านาจสั่งแต่งตั้งได ้

ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด จะให้ไดรั้บเงินเด่อนสูงกว่าขั้นต ่าสุดของต าแหน่งนั้นไม่ไดเ้วน้แต่ไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการด าเนินการ แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเด่อนสูงกว่าขั้นต ่าสุดของต าแหน่งใหม่ ก็ให้ไดรั้บขั้นท่ีเท่ากบัเงินเด่อน

เดิม 

หมวด 5 

การปฏบิัตหิน้าทีแ่ทนเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้าง หรือผู้จัดการและการเปลีย่นตวัผู้จัดการ 

ขอ้ 28 ถา้ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์ว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งให้ผูใ้ดด ารงต าแหน่งนั้น หร่อผู ้

ด  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีเห็นว่า

สมควรรักษาการในต าแหน่ง หร่อรักษาการแทนชัว่คราวไดแ้ต่การสั่งให้รักษาการในต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ หร่อผูจ้ดัการ 

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 29 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการให้คณะกรรมการด าเนินการจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี และ

การเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นตลอดจนผลิตผลและสินคา้อ่่นๆ ของสหกรณ์ เพ่่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงของสหกรณ์ก่อนท่ีจะ

ไดส่้งมอบงาน 

หมวด 6 

การเลือ่นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

ขอ้ 30 การเล่่อนเงินเด่อนหร่อค่าจา้งของเจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเร่ิม ความ

อุตสาหะ ความรับผดิชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ท่ี ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบติังานใน

รอบปีทางบญัชีท่ีแลว้ของสหกรณ์ ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณส าหรับเล่่อนเงินเด่อนประจ าปี 

ขอ้ 31 ผูจ้ดัการมีอ านาจเล่่อนเงินเด่อนหร่อค่าจา้งของเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งต าแหน่งไม่สูงกว่าผูช่้วยผูจ้ดัการในปี

หน่ึงๆ ไดไ้ม่เกิน ร้อยละ 6 ของอตัราเงินเด่อน ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ผูจ้ดัการจะเล่่อนเงินเด่อนของเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 32 การเล่่อนเงินเด่อนของผูจ้ดัการ เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 33 เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้ง ซ่ึงมีเวลาท างานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์หร่อมีขอ้บกพร่องใน

รอบปีทางบญัชีท่ีแลว้ดงัต่อไปน้ี ไม่ให้ไดรั้บการพิจารณาเล่่อนเงินเด่อนหร่อค่าจา้ง 

ก. มีวนัลาเกิน 30 วนัเวน้แต่ 

1. ลาป่วยซ่ึงตอ้งใชเ้วลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อ คราวเดียวกนัหร่อหลายคราวรวมกนั

ไม่เกิน 60 วนั 

2. ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วนั 



3. ลาคลอดบุตรก่อนและหลงัคลอดครรภห์น่ึงไม่เกิน 90 วนั (โดยไดรั้บเงินเด่อนหร่อค่าจา้งใน

วนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกินเกา้สิบวนั) 

4. ลาป่วยเน่่องจากอุบติัเหตุจากการไปปฏิบติังานของสหกรณ์ 

ข. ถูกลงโทษทางวินยั เวน้แต่โทษภาคทณัฑ์ 

หมวด 7 

การจ่ายเงินโบนัส 

 ขอ้ 34 เม่่อส้ินปีทางบญัชีหน่ึงๆ สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนสัเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งไดต้ามขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์และมติท่ีประชุมใหญ่ 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่าย ให้แก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ตามส่วน

แห่งอตัราเงินเด่อนของแต่ละคนอยา่งสูงไม่เกินส่ีเท่าของเงินเด่อนซ่ึงไดรั้บในเด่อนสุดทา้ยของปีทางบญัชีนั้น 

 เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์ผูใ้ดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบญัชีใดๆ ให้ไดรั้บเงินโบนสัลดลงตามส่วนแห่ง

เวลาท างานในปีนั้น 

 ขอ้ 35 คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสั ไม่ว่าทั้งหมดหร่อบางส่วนให้แก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของ

สหกรณ์คนใดก็ได ้หากปรากฏว่าเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์นั้นปฏิบติัหนา้ท่ีผดิพลาดหร่อบกพร่องอยูเ่ป็นประจ า ไม่

อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยดุในระหว่างปีทางบญัชีเกินสมควร ทั้งไม่พยายามขวนขวายแกไ้ขขอ้ผดิพลาดหร่อ

ขอ้บกพร่องของตนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดใ้ห้ความเห็นแนะน าเช่นว่านั้น 

หมวด 8 

วนั เวลาท างานปกต ิและเวลาพกั 

 ขอ้ 36 วนัท างาน สหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีท างานสัปดาห์ละ 5 วนั ตั้งแต่วนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ 

 ขอ้ 37 เวลาท างานปกติ สหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีท างานวนัละ 8 ชัว่โมงรวมเวลาพกั เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 

น. ส าหรับต าแหน่งท่ีสหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งท างานเป็นกะเวลาให้เป็นไปตามท่ีสัญญาจา้งก าหนด 

 ขอ้ 38 เวลาพกั สหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีหยดุพกัระหว่างการท างานปกติ เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งตกลงกนัก าหนดเวลาพกัระหว่างการท างานตามวรรคหน่ึงเป็นอยา่งอ่่น

ก็ยอ่มกระท าได ้โดยเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมง ทั้งน้ี เพ่่อให้เกิดความราบร่่นและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใช้

บริการ 

หมวด 9 

วนัหยุดและหลกัเกณฑ์การหยุด 

 ขอ้ 39 วนัหยดุประจ าสัปดาห์ สหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีหยดุประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั ไดแ้ก่วนัเสาร์ 

และวนัอาทิตย ์

 ขอ้ 40 วนัหยดุตามประเพณี สหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีหยดุงานตามประเพณีโดยรับค่าจา้ง ปีลไม่นอ้ยกว่า 13 

วนั ดงัน้ี 

1. วนัส้ินปีและวนัข้ึนปีใหม่ 



2. วนัมาฆบชูา 

3. วนัจกัรี 

4. วนัสงกรานต ์(วนัท่ี 13-14-15 เมษายน) 

5. วนัแรงงานแห่งชาติ 

6. วนัฉตัรมงคล 

7. วนัวิสาขบชูา 

8. วนัอาสาฬหบชูา 

9. วนัเขา้พรรษา 

10. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 

11. วนัปิยะมหาราช 

12. วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

13. วนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

14. วนัหยดุตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีวนัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจ าสัปดาห์ ให้หยดุชดเชยวนัหยดุตามประเพณีในวนั

ท างานถดัไป 

ขอ้ 41 วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี สหกรณ์ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีท่ีท  างานครบ 1 ปี หยดุพกัผอ่นประจ าปี โดยไดรั้บ

ค่าจา้ง จ  านวน 10 วนัท างานต่อปี โดยจะจดัให้หยดุภายในปีถดัไป ซ่ึงวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีหากเจา้หนา้ท่ีไม่หยดุในปีท่ีมี

สิทธิก็สามารถสะสมและเล่่อนวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีท่ียงัมิไดห้ยดุในปีนั้นรวมเขา้กบัปีต่อๆ ไปไดไ้ม่เกิน 30 วนั 

หมวด 10 

การท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยุด 

 ขอ้ 42 การท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยดุ 

1. ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หร่อความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งท างานติดต่อกนัไป ถา้หยดุแลว้จะเกิด

ความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจา้หนา้ท่ีท างานล่วงเวลาในวนัท างาน หร่อท างานในวนัหยดุ รวมถึงท างาน

ล่วงเวลาในวนัหยดุไดต้ามความจ าเป็น โดยสหกรณ์จะแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ และเจา้หนา้ท่ี

จะตอ้งให้ความร่วมม่อในการท างานล่วงเวลาดงักล่าวโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้หนา้ท่ีก่อน 

2. ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งท างานเพ่่อเพ่ิมการบริการ สหกรณ์จะให้เจา้หนา้ท่ีท  างานล่วงเวลา 

ท างานในวนัหยดุหร่อท างานล่วงเวลาในวนัหยดุเป็นคร้ังคราวเท่าท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั้งน้ี 

สหกรณ์จะให้เจา้หนา้ท่ีสมคัรใจท างานล่วงเวลา หร่อท างานในวนัหยดุไดไ้ม่เกินสามสิบหกชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ 

หมวด 11 

การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

 ขอ้ 43 อตัราค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาท างานในวนัหยดุ 



ก. ค่าล่วงเวลา 

1. สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติในอตัราหน่ึงเท่าคร่ึง

ของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า หร่อหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัรา

ค่าจา้งต่อหน่วยในวนัท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได ้ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

2. สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัหยดุในอตัราสามเท่าของอตัรา

ค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า หร่อสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อ

หน่วยในวนัท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได ้ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดย

ค านวณเป็นหน่วย 

ข. ค่าท างานในวนัหยดุ 

1. ลูกจา้งหร่อเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุ วนัหยดุประจ าสัปดาห์ วนัหยดุตาม

ประเพณี และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ถา้มาท างานในวนัหยดุดงักล่าวจะไดรั้บค่าท างานใน

วนัหยดุเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราค่าจา้ง ต่อชัว่โมงการท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 

หร่อของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได ้ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บ

ค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

2. ลูกจา้งหร่อเจา้หนา้ท่ี ท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจ าสัปดาห์ ถา้มาท างานในวนัหยดุ

ดงักล่าว จะไดรั้บค่าท างานในวนัหยดุสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตาม

จ านวนชัว่โมงท่ีท า หร่อของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยตามจ านวนผลงานท่ีท าไดส้ าหรับลูกจา้งซ่ึง

ไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

ขอ้ 44 ก าหนดระยะเวลาจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 

1. สหกรณ์ก าหนดให้มีการจ่ายเงินเด่อน ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ ฯลฯ 

ให้แก่เจา้หนา้ท่ีรายเด่อนๆ ละ 1 คร้ัง โดยจะจ่ายในวนัส้ินเด่อน 

2. สหกรณ์ก าหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอ่่นให้แก่เจา้หนา้ท่ีตามท่ีตกลงกนั ในกรณีท่ีวนัจ่ายค่าจา้งวนัใด

ตรงกบัวนัหยดุงาน ให้เล่่อนไปจ่ายในวนัท างานถดัไปจากวนัหยดุงานนั้น 

ขอ้ 45 สถานท่ีจ่ายเงินให้แก่เจา้หนา้ท่ี สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลาใน

วนัหยดุและเงินอ่่น ให้แก่เจา้หนา้ท่ี ณ ท่ีท าการของสหกรณ์ และ/หร่อโดยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของธนาคารหร่อสถาบนั

การเงินท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 

 

 

 

 



หมวด 12 

วนัลา และหลกัเกณฑ์ 

ขอ้ 46 วนัลา เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุได ้ดงัน้ี 

1. การลาป่วย เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง โดยไดรั้บค่าจา้งปีหน่ึงไม่เกิน 60 วนั การประสบ

อนัตรายหร่อการเจ็บป่วย เน่่องจากการท างานจนไม่สามารถมาปฏิบติังานไดต้ามปกติและวนัลาคลอด

บุตร สหกรณ์จะให้หยดุงานตามความเห็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  โดยไม่ถ่อเป็นวนัลาป่วย 

2. การลาท าหมนั เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพ่่อการท าหมนัไดต้ามจ านวนวนัท่ีแพทยแ์ผนปัจจุบนั

ชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลก าหนดและออกใบรับรองโดยไดรั้บค่าจา้ง 

3. การลาคลอดบุตร เจา้หนา้ท่ีหญิงมีสิทธิหยดุงานก่อนหร่อหลงัการคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 90 วนั โดยให้นบั

รวมวนัหยดุท่ีมีระหว่างวนัลาดว้ย โดยไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 90 วนั 

4. การลากิจ เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพ่่อกิจธุระจ าเป็นไดไ้ม่เกิน 7 วนัต่อปี การลากิจเพ่่อกิจธุระจ าเป็น

จะตอ้งเป็นกิจธุระเก่ียวกบัความจ าเป็นอนัมิอาจหลีกเหล่ียงไดเ้ท่านั้นโดยไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 7 วนั 

5. การลาเพ่่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิการลาหยดุงานเพ่่อรับราชการทหารในการเรียก

พล เพ่่อตรวจสอบ เพ่่อฝึกวิชาทหาร หร่อเพ่่อทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการ

รับราชการทหารตามระยะเวลาท่ีราชการก าหนด โดยไดรั้บค่าจา้งไม่เกินปีละ 60 วนั 

6. การลาเพ่่ออบรมหร่อพฒันาความรู้ ให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งมีสิทธิลาเพ่่อการฝึกอบรมหร่อพฒันาความรู้

ความสามารถไดปี้หน่ึงไม่เกิน 15 วนั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

ก. เพ่่อประโยชน์ต่อการแรงงาน งานและสวสัดิการสังคม หร่อการเพ่ิมทกัษะความช านาญเพ่่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานของลูกจา้ง 

ข. การสอบวดัผลทางการศึกษาท่ีราชการจดัหร่ออนุญาตให้จดัข้ึน แต่ไม่รวมถึงการลาไปศึกษาต่อ 

ค. ลูกจา้งย่น่ใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เม่่อสหกรณ์อนุญาตแลว้จึงจะหยดุเพ่่อการดงักล่าวได ้

ขอ้ 47 หลกัเกณฑก์ารลา 

ก. การลาป่วย เจา้หนา้ท่ีท่ีเจ็บป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกติได ้เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ

การลาป่วย ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถลาป่วยล่วงหนา้ไดใ้ห้ย่น่ใบลาป่วยตามแบบใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ก่อนการหยดุงาน ต่อผูจ้ดัการหร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐาน 

(ถา้มี) 

2. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีเจ็บป่วยกรทนัหันและไม่สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ให้เจา้หนา้ท่ีย่น่ใบลา

ป่วยในวนันั้น หร่อภายในวนัแรกท่ีมาท างานตามแบบใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนด ต่อผูจ้ดัการ 

หร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้แต่กรณีพร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) 



3. การเจ็บป่วยของเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ 3 วนัท างานข้ึนไปสหกรณ์อาจจะให้เจา้หนา้ท่ีแสดงใบรับรอง

แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง หร่อหลกัฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลา

ป่วยดว้ยก็ได ้

4. การลาป่วยโดยมิไดเ้จ็บป่วยจริง สหกรณ์ถ่อว่าเจา้หนา้ท่ีใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต อนัเป็นความผดิ

ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี ยอ่มถูกลงโทษได ้

ข. การลาท าหมนั ให้เจา้หนา้ท่ีย่น่ใบลาล่วงหนา้ตามใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการหร่อกรรมการท่ี

ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี และเม่่อการท าหมนัส้ินสุดแลว้ ให้เจา้หนา้ท่ีแสดงใบรับรองแพทยแ์ผน

ปัจจุบนัชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลประกอบการลาดว้ย 

ค. การลาคลอดบุตร 

1. เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะหยดุงานก่อนการคลอดบุตรให้ย่น่ใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อ

ผูจ้ดัการ หร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายก่อนการหยดุงานแลว้แต่กรณี 

2. เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้เน่่องจากการคลอดบุตร ให้เจา้หนา้ท่ีย่น่ใบลาตามท่ี

สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลต่อผูจ้ดัการ 

หร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี โดยให้ย่น่ใบลาภายใน 3 วนั นบัแต่วนักลบัมา

ท างาน 

ง. การลากิจ เจา้หนา้ท่ีท่ีมีกิจธุระจ าเป็น อนัไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้ห้ย่น่ใบลากิจต่อผูจ้ดัการหร่อ

กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ตามแบบใบลาท่ีสหกรณ์ก าหนด

พร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) และเม่่อไดรั้บการอนุญาตแลว้ จึงจะหยดุงานได ้

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงไม่อาจลาล่วงหนา้ได ้ให้เจา้หนา้ท่ีย่น่ใบลากิจภายในวนัแรกท่ีมา

ท างานพร้อมหลกัฐาน (ถา้มี) และเม่่อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จึงจะถ่อเป็นลากิจท่ีถูกตอ้ง 

การลาท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจไดแ้ละให้ถ่อว่าเป็นการขาดงาน 

จ. การลาเพ่่อฝึกความพร่ังพร้อมทางทหาร เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บหมายเรียกทางทหาร เพ่่อการตรวจสอบการฝึก

วิชาทหารหร่อทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหาร ให้ย่น่ใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย หน่ึงวนั ตามแบบใบลา

ท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อผูจ้ดัการ หร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี และเม่่อ

ส้ินสุดการปฏิบติัทางทหารดงักล่าว แลว้ให้เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นกลบัมารายงานตวัเพ่่อท างานตามปกติภายใน 

3 วนั 

ฉ. การลาเพ่่อฝึกอบรมหร่อพฒันาความรู้ความสามารถ เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะขอลาหยดุเพ่่อเขา้รับการ

ฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การช้ีแจง การอภิปาย หร่อการแสดง ความคิดเห็นเก่ียวกบังานดา้น

แรงงาน สวสัดิการสังคม การเพ่ิมทกัษะในการท างาน หร่อการวดัผลการศึกษาท่ีทางส่วนราชการจดั 

หร่ออนุญาตให้จดัข้ึน ให้เจา้หนา้ท่ีย่น่ใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อ ผูจ้ดัการหร่อกรรมการท่ี

ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยแสดงหลกัฐานประกอบการลาดงักล่าวดว้ย 



สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาไดต้ามความจ าเป็น โดยไม่เสียหายต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบและงาน

สหกรณ์ ประกอบกบัประโยชน์ท่ีเจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั 

สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นลาหยดุงานได ้ถา้ 

1. สหกรณ์ไดอ้นุญาตให้ลาไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2. สหกรณ์ไดอ้นุญาตให้ลาไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 คร้ัง 

3. สหกรณ์มีความจ าเป็นเร่งด่วนเก่ียวกบังานท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นปฏิบติัอยู ่หากอนุญาตให้ลาแลว้จะ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

หมวด 13 

วนิัย และโทษทางวนิัย 

 ขอ้ 48 วินยั เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรักษาระเบียบวินยัโดยเคร่งครัด สหกรณ์ก าหนดวินยัในการ

ท างานให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติั ดงัน้ี 

1. สนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

2. ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์ 

3. ตอ้งให้การตอ้นรับ ค าช้ีแจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผูม้าติดต่อในกิจการ

ของสหกรณ์โดยมิชกัชา้ ทั้งตอ้งสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทัว่ไป ห้ามมิให้ดู

หม่ินเหยยีดหยามบุคคลใดๆ 

4. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่่อสัตย ์เท่ียงธรรมและประพฤติตนอยูใ่นความสุจริต ห้ามมิให้กดข่ีข่มเหง

หร่อเบียดเบียนหร่อกลัน่แกลง้ หร่อจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หร่อผูใ้ด และห้ามมิให้อาศยั

งานในหนา้ท่ีของตน ไม่ว่าในทางตรงหร่อทางออ้มหาผลประโยชน์แก่ตนหร่อผูอ่่้น 

5. ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอุตสาหะ ขยนั รวดเร็วเต็มความสามารถให้เกิดผลดีและ

ความกา้วหนา้แก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ระมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

6. ตอ้งไม่รายงานเทจ็หร่อเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

7. ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบติัของสหกรณ์ 

8. ตอ้งอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละท้ิงหร่อทอดท้ิงหนา้ท่ีไม่ได ้ทั้งน้ีโดยจะตอ้งปฏิบติั

หนา้ท่ีและด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้เป็นเจา้หนา้ท่ีหร่อตวั

กระท าการในห้างหุ้นส่วนหร่อบริษทัใดๆ หร่อนิติบุคคลรูปอ่่นๆ 

9. ตอ้งสุภาพเรียบร้อย เช่่อฟังและไม่แสดงความกระดา้งกระเด่่องต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา

ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม

ในการปฏิบติักิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหน่อตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชา

เหน่อตนข้ึนไปสั่งให้กระท าหร่อไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว 

10. ตอ้งรักษาช่่อเสียงมิให้ข้ึนช่่อว่าประพฤติชัว่ ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่่อมเสียเกียรติ

ศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุรา หร่อของมึนเมาอยา่งอ่่น จนไม่



สามารถครองสติได ้เสพยาเสพติดให้โทษ มีหน้ีสินรุงรัง เล่นการพนนั กระท าหร่อยอมให้ผูอ่่้นกระท า

การอ่่นใด ซ่ึงท าให้เส่่อมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี 

11. ตอ้งไม่เสพสุราหร่อของมึนเมาอยา่งอ่่น ในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอนัขาด 

12. ตอ้งร่วมม่อช่วยเหล่อกนัในกิจการของสหกรณ์ ตอ้งรักษาความสามคัคี บรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานของ

สหกรณ์ และตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามคัคี หร่อก่อให้เกิดความ

กระดา้งกระเด่่องในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานสหกรณ์ 

13. ตอ้งร่วมม่อประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ หร่อสถาบนัอ่่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการสหกรณ์ 

14. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 

15. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งเช่่อฟังและปฏิบติัตามค าสั่งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

16. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งมาปฏิบติังานให้ตรงตามเวลา และลงบนัทึกเวลาท างานตามท่ีก าหนด 

17. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัในการท างาน 

18. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งดูแลบ ารุงรักษาเคร่่องจกัร เคร่่องม่อ และอุปกรณ์การท างานให้อยูใ่นสภาพดี

เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจ าเป็นหร่อตามควรแก่หนา้ท่ีของตน 

19. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรัพยสิ์นใดๆ ในบริเวณท่ีท างานโดยมิให้สูญ

หายหร่อเสียหายจากบุคคลใดๆ หร่อจากภยัพิบติัอ่่นๆ เท่าท่ีสามารถจะท าได้ 

20. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งไม่กระท าการทะเลาะวิวาท หร่อท าร้ายร่างกายบุคคลใดในบริเวณท่ีท างาน  

21. เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งตอ้งไม่น าส่ิงผดิกฎหมาย หร่ออาวธุท่ีมีอนัตรายร้ายแรง หร่อวตัถุระเบิดเขา้มา

บริเวณท่ีท างาน 

ขอ้ 49 โทษทางวินยั โทษผดิวินยัมี 4 สถาน ค่อ 

1. ไล่ออก 

2. ให้ออก 

3. พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 

4. ภาคทณัฑ ์

ขอ้ 50 การลงโทษไล่ออก ใหก้ระท าในกรณีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์กระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง ดงัระบุ

ไวต่้อไปน้ี 

1. เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ หร่อเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์หร่อสหกรณ์จนเป็นเหตุให้สหกรณ์

ไดรั้บความเสียหาย 

2. ท าความผดิตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ความผดิลหุโทษ หร่อความผดิอนั

ไดก้ระท าโดยประมาท 

3. ตอ้งค าพิพากษาให้เป็นคนลม้ละลาย 

4. ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

5. จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 



6. ขดัค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขดัค าสั่งนั้นเป็นเหตุให้สหกรณ์

ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

7. ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

8. ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีเป็นเหตุไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรง 

9. ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

10. ดูหม่ินเหยยีดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หร่อกดข่ีข่มเหงหร่อเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 

11. ขาดงานติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนัโดยไม่มีเหตุอนัควร 

ขอ้ 51 กางลงโทษให้ออก ให้กระท าในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์กระท าผดิวินยัเป็นเหตุให้สหกรณ์

ไดรั้บความเสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ดงัระบุไวด้งัต่อไปน้ี 

1. รายงานเทจ็ หร่อเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

2. จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

3. ละท้ิงหนา้ท่ีเน่องๆ 

4. ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีเน่องๆ 

5. ทะเลาะวิวาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 

6. ประพฤติตนเป็นท่ีเส่่อมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี 

ขอ้ 52 การลงโทษไล่ออกหร่อให้ออกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการ หร่อผูบ้งัคบับญัชาต าแหน่งผูจ้ดัการ ตั้ง

คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการด าเนินการ หร่อเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งไม่ต ่ากว่า ผูถู้กกล่าวหาอยา่งนอ้ยสามคนเพ่่อ

สอบสวน 

การสอบสวนนั้นให้กระท าให้เสร็จโดยเร็ว อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประธานกรรมการสอบสวน

ไดรั้บทราบค าสั่ง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่่นแมผู้ถู้กกล่าวหาตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึง

ท่ีสุดก็ให้สอบสวนต่อไปตนเสร็จ เม่่อสอบสวนเสร็จแลว้ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งส านวนการ

สอบสวนต่อผูส้ั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอตามล าดบัจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 53 ในกรณีต่อไปน้ีให้ถ่อว่าเป็นกรณีความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ตอ้งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 

1. ท าความผดิตอ้งรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ความผดิลหุโทษหร่อความผดิอนั

กระท าโดยประมาท 

2. ตอ้งค าพิพากษาให้เป็นคนลม้ละลาย 

3. ท าความผดิเก่ียวกบัทุจริตต่อหนา้ท่ีและให้ถอ้ยค าสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา พนกังานสอบสวน หร่อศาล 

หร่อมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าท าความผดิเช่นนั้น แมจ้ะมิให้จ  าคุกก็ตาม 

4. ขาดงานติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เห็นว่าไม่มีเหตุอนัสมควร 

ในกรณีดงักล่าวให้ผูบ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐานตามล าดบัจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เม่่อ

คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีหลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได ้



 ขอ้ 54 การพกังานเพ่่อสอบสวนความผดิ ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งถกูกล่าวหาว่ากระท าผดิวินัยจนมีการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน หร่อถูกกล่าวหาว่ากระท าการฝ่าฝ่นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หร่อถูก

กล่าวหาวา่กระท าผดิอาญา หร่อถูกฟ้องคดีอาญา เวน้แต่ความผดิลหุโทษ หร่อความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท สหกรณ์มี

สิทธิสั่งพกังานเพ่่อสอบสวนความผดิ เวน้แต่กรณีความผดิชดัแจง้โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ค าสั่งพกังานจะเป็นหนงัส่อโดยระบุความผดิ 

2. ก าหนดระยะเวลาพกังานไดไ้ม่เกิน 7 วนั 

3. สหกรณ์ตอ้งแจง้ค าสั่งพกังานให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งทราบก่อนการพกังาน 

4. สหกรณ์จะจ่ายเงินเด่อนหร่อค่าจา้งระหว่างเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งพกังานในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 

ของค่าจา้งในวนัท างานท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งไดรั้บก่อนถูกพกังาน 

5. ในกรณีท่ีสอบสวนแลว้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งมิไดก้ระท าความผดิ สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้งใน

วนัท างานปกตินับแต่วนัท่ีสั่งพกังาน โดยให้ถ่อว่าเงินตาม 4. เป็นส่วนหน่ึงของ ค่าจา้งพร้อมดว้ย

ดอกเบ้ียร้อยละสอบห้าต่อปี 

ขอ้ 55 ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งกระท าผดิวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหร่อให้ออก ผูบ้งัคบับญัชาจะสั่งลงโทษ

พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้งก็ได ้หร่อถา้เห็นว่ามีเหตุอนัควรลดหยอ่นหร่อเป็นความผดิเล็กนอ้ยจะสั่งลงโทษภาคทณัฑโ์ดย

แสดงความผดินั้นให้ปรากฏเป็นหนงัส่อ และจะให้ท  าทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้

การลงโทษตามวรรคแรกส าหรับเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งในต าแหน่งตั้งแต่หัวหนา้งานลงไป ให้ผูจ้ดัการหร่อผูช่้วย

ผูจ้ดัการมีอ านาจสั่งลงโทษได ้

ในกรณีลงโทษพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง จะตอ้งมีค าสั่งเป็นหนงัส่อระบุความผดิ ก  าหนดระยะเวลาพกังาน และ

ตอ้งแจง้ให้ลูกจา้งทราบก่อนการพกังาน (พกังานในกรณีน้ีไดค้ราวละไม่เกิน 7 วนั) 

ขอ้ 56 ให้ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ผูจ้ดัการลงไปรับผดิชอบดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งในบงัคบับญัชาให้

ปฏิบติัตามวินยั 

ถา้ผูบ้งัคบับญัชารู้ว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวินยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาว่าความผดิของผูน้ั้นอยูใ่น

อ านาจของตนท่ีจะลงโทษ ถา้เห็นว่าความผดินั้นควรจะตอ้งลงโทษมากไปกว่าท่ีตนมีอ านาจลงโทษก็ให้รายงานต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาเหน่อข้ึนไปเพ่่อให้ลงโทษตามสมควร 

ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้ว่าผูอ้ยูใ่ตผู้บ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยั แต่ไม่จดัการลงโทษหร่อลงโทษไม่เป็นการสุจริต 

ให้ถ่อว่าผูบ้งัคบับญัชานั้นกระท าผดิวินยั 

ขอ้ 57 เม่่อผูมี้อ  านาจลงโทษไดส้ั่งลงโทษแลว้ ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามล าดบัจนถึงคณะกรรมการ

ด าเนินการ 

หากผูบ้งัคบับญัชาเหน่อผูส้ั่งลงโทษเห็นว่าโทษท่ีลงนั้นเบาไป ให้มีอ  านาจท่ีจะสั่งเพ่ิมโทษได ้แต่โทษท่ีสั่งเพ่ิมข้ึน

รวมกบัท่ีสั่งไวแ้ลว้เดิม ตอ้งไม่เกินอ านาจของผูส้ั่งใหม่นั้น 



ขอ้ 58 เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งท่ีถูกลงโทษฐานผดิวินัย ถา้เห็นว่าตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการด าเนินการไดภ้ายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัทราบค าสั่งการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค าสั่งของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

เม่่อคณะกรรมการด าเนินการไดรั้บและพิจารณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หร่อย่น่ตามค าสั่งเดิมก็

ได ้ทั้งน้ีโดยปกติให้กระท าให้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์ค าวินิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการ

ด าเนินการให้เป็นอนัส้ินสุด 

หมวดที ่14 

การร้องทุกข์ 

 การร้องทุกข ์หมายถึง กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งมีความไม่พอใจหร่อมีความทุกขอ์นัเกิดข้ึนเน่่องจากการท างาน 

ไม่ว่าจะเป็นเร่่องสภาพการท างาน สภาพการจา้ง การบงัคบับญัชา การสั่งหร่อมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการ

ท างานหร่อประโยชน์อ่่น หร่อการปฏิบติัใดท่ีไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หร่อผูบ้งัคบับญัชาต่อเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้ง หร่อ

ระหว่างเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งดว้ยกนั และเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งไดเ้สนอความไม่พอใจหร่อความทุกข์นั้นต่อสหกรณ์ เพ่่อให้

สหกรณ์ไดด้  าเนินการแกไ้ขหร่อยติุเหตุการณ์นั้น ทั้งน้ี เพ่่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีและ

ลูกจา้งของสหกรณ์ และเพ่่อให้เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งท างานดว้ยความสุข 

 ขอ้ 59 ขอบเขตของการร้องทุกข ์เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งท่ีมีความไม่พอใจหร่อมีความทุกขเ์น่่องจากการท างาน

ดงักล่าวขา้งตน้ ควรย่น่ค  าร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหร่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว เวน้แต่เร่่องท่ีจะร้อง

ทุกขน์ั้นเก่ียวกบัการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชา หร่อผูบ้งัคบับญัชาเป็นตน้เหตุ ก็ให้ย่น่ค  าร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง

ข้ึนไปอีกหน่ึง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดงัน้ี 

1. เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะร้องทุกขเ์ป็นหนงัส่อดว้ยตนเองต่อผูจ้ดัการหร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย

แลว้แต่กรณีภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีมีความขดัแยง้ 

2. ผูจ้ดัการหร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งท าการสอบสวน และพิจารณาวินิจฉยัให้แลว้

เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องทุกข์ 

3. ผูจ้ดัการหร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งท าการสอบสวน และพิจารณา ช้ีแจงท าความ

เขา้ใจ หร่อวินิจฉยัเป็นหนงัส่อก็ได ้การแจง้ผลการพิจารณาโดยการช้ีแจงดว้ยวาจาให้บนัทึกค าช้ีแจง

เหตุผลไวใ้นส านวน โดยให้ผูร้้องทุกขล์งลายม่อช่่อรับทราบไวด้ว้ย 

ขอ้ 60 การสอบสวนและพิจารณา เม่่อผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บค าร้องทุกขจ์ากเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งแลว้ ให้รีบ

ด าเนินการสอบสวนเพ่่อให้ทราบขอ้เทจ็จริงในเร่่องท่ีร้องทุกขน์ั้นโดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้โดยด าเนินการดว้ยตนเองหร่อ

ดว้ยความช่วยเหล่อจากคณะกรรมการด าเนินการหร่อบุคคลอ่่น ทั้งน้ีเจขา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งผูย้่น่ค าร้องทุกขเ์ห็นชอบท่ีจะ

ขอให้ขอ้เทจ็จริงโดยละเอียดแก่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 

เม่่อสอบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้ ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาเร่่องราวร้องทุกขน์ั้น หากเป็นเร่่องท่ีอยูใ่นขอบเขตของ

อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชานั้น และผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ขไดก้็ให้ผูบ้งัคบับญัชาด าเนินการแกไ้ขให้เสร็จส้ิน

โดยเร็ว แลว้แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งผูย้่น่ค  าร้องทุกขท์ราบพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ย 



หากเร่่องราวท่ีร้องทุกขน์ั้นเป็นเร่่องท่ีอยูน่อกเหน่ออ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชานั้นให้ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว

เสนอเร่่องราวท่ีร้องทุกข ์พร้อมทั้งขอ้เสนอในการแกไ้ขหร่อความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปตามล าดบั 

ให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาค าร้องทุกขเ์ช่นเดียวกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้

ท่ีไดรั้บค าร้องทุกข ์

ขอ้ 61 กระบวนการยติุขอ้ร้องทุกข ์เม่่อผูบ้งัคบับญัชาแต่ละขั้นท่ีไดพิ้จารณาค าร้องทุกขด์  าเนินการแกไ้ขหร่อยติุ

เหตุการณ์ท่ีเกิดการร้องทุกข ์และไดแ้จง้ให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งผูย้่น่ค าร้องทุกขท์ราบ หากเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งผูย้่น่ค าร้อง

ทุกขพ์อใจ ก็ให้แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว แต่ถา้เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งผูย้่น่ค าร้องทุกขไ์ม่พอใจ ก็ให้ย่น่อุทธรณ์โดย

กรอกขอ้ความท่ีอุทธรณ์ลงในแบบพิมพท่ี์สหกรณ์ไดก้  าหนดข้ึนและย่น่ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายใน 7 วนั นบัแต่

วนัท่ีทราบผลการร้องทุกขจ์ากผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และด าเนินการแกไ้ขหร่อยติุเหตุการณ์ตาม ค าร้องทุกขแ์ละแจง้ผล

การพิจารณาด าเนินการให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งผูย้่น่ค าร้องทุกขท์ราบภายใน 15 วนั 

ขอ้ 62 การอุทธรณ์ค าวินิจฉยั 

1. ผูร้้องทุกขท่ี์ไมพอใจค าช้ีแจงหร่อค าวินิจฉยั มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหร่อกรรมการท่ีไดรั้บ

มอบหมายแลว้แต่กรณี เป็นหนงัส่อภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าช้ีแจงหร่อวินิจฉยั 

2. ประธานกรรมการ หร่อกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีจะแจง้ผลการพิจารณา อุทธรณ์ดว้ยการ

ช้ีแจงท าความเขา้ใจ หร่อการวินิจฉยัเป็นหนงัส่อก็ได ้การแจง้ผลดว้ยการช้ีแจงดว้ยวาจาให้บนัทึกค า

ช้ีแจงเหตุผลไวใ้นส านวน โดยให้ผูร้้องทุกขล์งลายม่อช่่อรับทราบไวด้ว้ย 

3. การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค าสั่งของผูมี้อ  านาจ 

ขอ้ 63 ความคุม้ครองผูร้้องทุกขแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1. ผูร้้องทุกขจ์ะไดรั้บพิจารณาอยา่งเป็นระบบและดว้ยความเป็นธรรม 

2. ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลัน่แกลง้ ยา้ยหนา้ท่ีการท างาน หร่อลงโทษแต่อยา่งใด เวน้แต่จะเป็นการร้องทุกข์

ดว้ยเจตนาไม่สุจริต 

3. เจา้หนา้ท่ีท่ีให้การเป็นพยาน หร่อให้ความร่วมม่อในการสอบสวน จะไดรั้บความคุม้ครอง โดยจะไม่ถกู

กลัน่แกลง้ ยา้ยหนา้ท่ีการงาน หร่อลงโทษ เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีท่ีให้การดว้ยอคติ ปรักปร าให้ร้ายเป็นเทจ็ 

หร่อไม่ให้ความร่วมม่อในการสอบสวนหาความจริง 

การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการท่ีสหกรณ์แต่งตั้งก็ได ้

หมวดที ่15 

การส้ินสุดการจ้าง 

 ขอ้ 64 การจา้งงาน จะส้ินสุดลงดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด ดงัน้ี 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 10 



4. อายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ 

5. เลิกจา้งตามสัญญาจา้ง หร่อขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

6. ถูกลงโทษให้ออกหร่อไล่ออก 

ขอ้ 65 การตาย ให้กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหร่อเงินอ่่นให้แก่ทายาทโดย

ธรรมของเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งท่ีถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทน หร่อประโยชน์ทดแทนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยเงิน

ทดแทน หร่อกฎหมายประกนัสังคม 

ขอ้ 66 การลาออก เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งท่ีย่น่ใบลาออกล่วงหนา้ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการหร่อ

คณะกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี โดยให้ย่น่ในวนัหร่อก่อนวนัจ่ายค่าจา้งในเด่อนนั้น และให้มีผลเม่่อถึงก าหนดวนัจ่าย

ค่าจา้งในเด่อนถดัไป 

การลาออกของเจา้หนา้ท่ี หร่อลูกจา้งท่ีฝ่าฝ่นระเบียบการลาดงักล่าว ถา้ท าให้สหกรณ์เสียหายสหกรณ์มีความชอบ

ธรรมท่ีจะหักเงินประกนั หร่อเงินอ่่นใดท่ีเจา้หนา้ท่ียินยอมชดใชค้วามเสียหายดงักล่าวไดร้วมถึงอาจด าเนินคดีกบัเจา้หนา้ท่ี

หร่อลูกจา้งท่ีกระท าความผดิ เพ่่อให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งหร่อผูค้  ้าประกนัชดใชค้วามเสียหายไดด้ว้ย ตามท่ีกฎหมายแรงงาน

ก าหนด 

ขอ้ 67 การเลิกจา้ง การเลิกจา้ง หมายถึง เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งท่ีสหกรณ์ได้ให้พน้สภาพการเป็นเจา้หนา้ท่ีของ

สหกรณ์โดย สหกรณ์เลิกจา้ง หร่อไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน อนัเน่่องจากเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งขาดคุณสมบติัใน

การท างาน มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ยบุหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอาย ุหร่อกระท าความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึง หร่อ

ไดรั้บโทษทางวินยัตามขอ้ 49 (1) และ (2) 

ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่ึงหร่อหลายคณะ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้ง ให้ครอบคลุมการปฏิบติังานทุกส่ีปี 

การเลิกจา้งดงักล่าว สหกรณ์จะแจง้ผล และวนัเลิกจา้งให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งทราบเป็นหนงัส่อโดยจะแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งทราบล่วงหนา้ 1 งวดการจ่ายค่าจา้ง เวน้แต่เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งท่ีจา้งไวโ้ดยมีก าหนดระยะเวลา

แน่นอน หร่อเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งท่ีกระท าความผดิ และไม่มีสิทธ์ิไดรั้บค่าชดเชย 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหนา้ได ้สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งแทนการบอกกล่าว

ล่วงหนา้ 

การส้ินสุดการจา้งตามสัญญาจา้ง หากสหกรณ์ก าหนดเง่่อนไขระยะเวลาการจา้งในสัญญาจา้งไวเ้ป็นรายบุคคล

อยา่งไร ก็ให้ระยะเวลาการจา้งส้ินสุดตามเง่่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้งเป็นรายบุคคลนั้น 

หมวดที ่16 

บ าเหน็จ ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ 

 ขอ้ 68 ค่าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง ดงัน้ี 

1. เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงร้อยยีสิ่บวนัแต่ไม่ครบหน่ึงปี ให้จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง

อตัราสุดทา้ยสามสิบวนั หร่อไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานสามสิบวนัสุดทา้ยส าหรับเจา้หนา้ท่ีหร่อ

ลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 



2. เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ยเกา้สิบวนั หร่อไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานสามสิบวนัสุดทา้ยส าหรับเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้ง

ซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

3. เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ยหน่ึงร้อยแปดสิบวนั หร่อไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานหน่ึงร้อยแปดสิบวนัสุดทา้ยส าหรับ

เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

4. เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง อตัรา

สุดทา้ยสองร้อยส่ีสิบวนั หร่อไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานสองร้อยส่ีสิบวนัสุดทา้ยส าหรับเจา้หนา้ท่ี

หร่อลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

5. เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งซ่ึงท างานติดตอกนัครบสิบปีข้ึนไป ให้จ่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง อตัราสุดทา้ยสามร้อย

วนั หร่อไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างานสามร้อยวนัสุดทา้ยส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงาน

โดยค านวณเป็นหน่วย 

ขอ้ 69 ขอ้ยกเวน้ในการไม่จ่ายชดเชย สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งซ่ึงเลิกจา้งในกรณี

หน่ึงกรณีใด ดงัน้ี 

1. ทุจริตต่อหนา้ท่ีหร่อกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 

2. จงใจท าให้นายจา้งไดรั้บความเสียหาย 

3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

4. ฝ่าฝ่นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหร่อระเบียบหร่อค าสั่งของนายจา้งอนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็น

ธรรม และนายจา้งไดต้กัเต่อนเป็นหนงัส่อแลว้ เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรงนายจา้งไม่จ าเป็นตอ้งตกัเต่อน 

หนงัส่อเต่อนให้มีผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีลูกจา้งไดก้ระท าผดิ  

5. ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนัไม่ว่าจะมีวนัหยดุคัน่หร่อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนัควร 

6. ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก 

ในกรณี 6. ถา้เป็นความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หร่อความผดิลหุโทษตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้นายจา้งไดรั้บ

ความเสียหาย 

สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งท่ีสหกรณ์จา้งไว ้โดยมีก าหนดระยะเวลาการจา้งแน่นอนตาม

สัญญาจา้ง และถูกเลิกจา้งตามก าหนดระยะเวลาของสัญญาจา้งนั้น 

ขอ้ 70 ค่าชดเชยพิเศษ 

ก. ในกรณีท่ีสหกรณ์ยา้ยท่ีท าการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่่นอนัมีผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิต

ตามปกติของเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งหร่อครอบครัว สหกรณ์ตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัยา้ยท่ีท าการสหกรณ์ ในการน้ีถา้เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งไม่ประสงคจ์ะ

ไปท างานดว้ย ให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาจา้งได ้โดยเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งมีสิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกว่าอตัราค่าชดเชยท่ีหนา้ท่ีพึงมีสิทธิไดรั้บ ตามขอ้ 68 



ข. ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งลดจ านวนเจา้หนา้ท่ี อนัเน่่องมาจากการปรับปรุงหน่วยงานระบบ

การท างาน หร่อการบริการสหกรณ์จะปฏิบติั ดงัน้ี 

1. แจง้วนัท่ีเลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้งให้พนกังานทราบล่วงไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

2. จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมเติมจากค่าชดเชยตามขอ้ 68 เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 15 วนั ต่อการ

ท างาน 1 ปี ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีท  างานติดต่อกนั 6 ปีข้ึนไป ทั้งน้ี ค่าชดเชยพิเศษดงักล่าว จะไม่

เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามร้อยหกสิบวนั 

ขอ้ 71 เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์คนใดท างานในสหกรณ์ดว้ยความเรียบร้อย เป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่นอ้ย

กว่าห้าปีข้ึนไปมีสิทธิไดรั้บเงินบ าเหน็จเม่่อออกจากต าแหน่ง 

การค านวณเงินบ าเหน็จให้เอาเงินเด่อนเด่อนสุดทา้ยตั้งคณูดว้ยจ านวนปีท่ีท างานในสหกรณ์ เศษของปีถา้ถึงหน่ึง

ร้อยแปดสิบวนัให้นบัเป็นหน่ึงปี ถา้ต ่ากว่าน้ีให้ปัดท้ิง 

จ านวนปีท่ีท างาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วนับรรจุ เจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์เขา้ท างานในสหกรณ์จนถึง

วนัท่ีออกจากงานหกัดว้ยวนัลาของผูน้ั้น ในกรณีค านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบน้ีมีจ  านวนมากกว่าเงินชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ี

หร่อลูกจา้งของสหกรณ์พึงไดรั้บ ตามขอ้ 68 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเพ่ิมไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น 

เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์ซ่ึงออกจากต าแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่ทายาท 

สหกรณ์จะไม่จ่ายบ าเหน็จให้เจา้หนา้ท่ีหร่อลกูจา้งของสหกรณ์ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

1. ถูกไล่ออก 

2. เลิกจา้งตามสัญญาจา้งท่ีมีก  าหนดเวลาการจา้งแน่นอน 

3. เงินชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีหร่อลูกจา้งของสหกรณ์พึงไดรั้บมีจ านวนมากกว่าจ  านวนเงินบ าเหน็จท่ีค านวณได้

ตามระเบียบน้ี 

หมวดที ่17 

เบ็ดเตลด็ 

 ขอ้ 72 การหยดุกิจการชัว่คราว ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการเป็นการชัว่คราว เน่่องจาก

หน่วยงานหร่อสถานประกอบการท่ีสหกรณ์ตั้งอยูห่ยดุกิจการ หร่อสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจง้

เหตุการณ์หยดุกิจการให้ทราบล่วงหนา้ และจ่ายเงินในระหว่างการหยดุกิจการในอตัราร้อยละ 75 ของค่าจา้ง 

 ขอ้ 73 กฎ ระเบียบอ่่นๆ 

1. กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ซ่ึงใชบ้งัคบักบัส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงเป็นการเฉพาะ ให้ถ่อว่าเป็นส่วนหน่ึงของ

ขอ้บงัคบัในการท างานน้ีดว้ย ทั้งน้ี รวมถึงใบสมคัรงานสัญญาจา้ง หนงัส่อค ้าประกนัและขอ้ตกลง

เก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

2. การใดท่ีมิไดก้  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถ่อปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

3. กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ขดัหร่อแยง้กบัระเบียบน้ีให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 



ขอ้ 74 การแกไ้ขการเปล่ียนแปลง ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนให้มีความสอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมแลว้ อยา่งไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรับปรุงให้มี

ความเหมาะสมเป็นธรรมยิง่ข้ึน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้งตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.2518 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 75 การบงัคบัใช ้

1. ให้เจา้หนา้ท่ีทุกระดบั ศึกษาระเบียบน้ีให้มีความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้ เพ่่อให้มีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และ

มอบให้แก่เจา้หนา้ท่ีทุกคน 

2. เจา้หนา้ท่ีทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเง่่อนไข หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติัตามระเบียบน้ีไม่ได ้

3. เจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา และคณะกรรมการด าเนินการ เป็นผูค้รบคุมดูแลให้เจา้หนา้ท่ีระดบั

ปฏิบติัการ ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและเคร่งครัด 

4. ระเบียบร้ีมีผลบงัคบัใชต้ามขอ้ 2 

 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2556 

 


