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ระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด
วาดวยเจาหนาที่ และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562
………………………………………………
อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด พ.ศ. 2559 ขอ 81(9),
ขอ 108(6) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 33 ครั้ งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2562 และเพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 จึงไดกำหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับ เกี่ยวกับ การทำงาน พ.ศ. 2562
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด วาดวยเจาหนาที่
และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2562”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป
ขอ 3 ให ย กเลิก ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรัพ ย ค า ยภาณุ รั งษี จำกั ด วา ด วยเจ า หน า ที่ และ
ขอบังคับเกี่ยวกับ การทำงาน พ.ศ.2560 และระเบียบที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตลอดจนบรรดาระเบียบ คำสั่ง
ประกาศ มติ หรือขอตกลงอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยคายภาณุรงั ษี จำกัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
คายภาณุรังษี จำกัด
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
คายภาณุรงั ษี จำกัด
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับที่สหกรณจางไว
ปฏิบัติงาน ไดแก ผูชวยผูจัดการ, หัวหนาฝาย,
เจาหนาที่ธุรการ, เจาหนาที่การเงิน, เจาหนาที่
บัญชี, เจาหนาทีป่ ระจำหนวยและเจาหนาที่อื่นๆ
“ลูกจาง”
หมายถึง ผูที่สหกรณจางปฏิบัติงานประจำตำแหนง
แมบาน พนักงานขับรถยนต หรือผูตกลงทำงาน
ใหสหกรณโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“รอบบัญชี”
หมายถึง รอบปที่นับจากวันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึง
วันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป
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หมวด 2
อัตรากำลัง และ ตำแหนง
ขอ 5 ตำแหนงเจา หนาที่ และลูกจางของสหกรณ ตำแหน งใด จะมีเทาใด ใหเป น ไปตามที่
คณะกรรมการดำเนิน การ กำหนด ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงปริมาณและคุณ ภาพของงาน รวมทั้งขอ เสนอแนะของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งตำแหนงเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ มีดังนี้
(1) ตำแหนง เจาหนาที่
(ก) ผูชวยผูจัดการ
(ข) หัวหนาฝาย
(ค) เจาหนาที่คอมพิวเตอรและประมวลผล
(ง) เจาหนาที่ประจำหนวย
(จ) เจาหนาที่ธุรการ
(ฉ) เจาหนาที่บัญชี
(ช) เจาหนาที่การเงิน
(2) ตำแหนง ลูกจาง
(ก) แมบาน
(ข) พนักงานขับรถ
ขอ 6 ใหคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกและแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง
ผูชวยผูจัดการ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ความสามารถ การริเริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับตำแหนงและเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและคาจาง
ขอ 7 ใหกำหนดอัตราเงินเดือนและคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณไว โดยจัดทำ
เปนบัญชีแนบทายระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการดำเนินการ
หมวด 4
การรับสมัคร การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน
ขอ 8 เมื่อสหกรณมีความจำเปนตองจางเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณใหคณะกรรมการ
ดำเนินการ มีอำนาจรับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตามหลักเกณฑในระเบียบนี้

-3-

ดังตอไปนี้

ขอ 9 ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ตองมีคุณสมบัติ

(1) มีสัญชาติไทย แตมิใชโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย
(2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอื่น ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด
(5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(6) ไมเปนบุคคลลมละลายโดยคำพิพากษาของศาล หรือเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงขั้นตองออกจากราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(8) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท
(9) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากสหกรณโดยไดกระทำผิดวินัยไดรับโทษไลออกหรือใหออก
(10) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ 10 ในการบรรจุแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจางของสหกรณ ใหสหกรณดำเนินการคัดเลือก
หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด
ขอ 11 การบรรจุและแตงตั้ง หรือเลื่อนตำแหนงเจาหนาที่ หรือลูกจางของสหกรณ ใหดำรง
ตำแหนงตางๆ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) เจาหนาที่
(ก) เจาหนาที่ธุรการ ตองไดรับประกาศนียบัตร ไมต่ำกวา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
(ข) เจาหนาที่อื่นๆ นอกจาก (1) ตองเปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ขึ้นไป ตามสาขานั้นๆ หรือประกาศนียบัตรประโยคอาชีวะชั้นสูง
ในทางที่สหกรณตองการ หรือปริญญา ตามที่สหกรณตองการ
(2) หัวหนาฝาย
(ก) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเทา ตองปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สหกรณมาแลว
ไมนอยกวา 4 ป หรือ
(ข) วุฒิ ปวส. หรือเทียบเทา ตองปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สหกรณมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
(ค) วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี ตองปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่
สหกรณมาแลว ไมนอยกวา 2 ป
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(3) ผูชวยผูจัดการ ปฏิบัติงานในตำแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลว ไมนอยกวา 5 ป
(4) ลูกจาง มีพื้นฐานความรูไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และตองมีความรู
ความสามารถในงานที่จะปฏิบัติ หรือตองเปนชางฝมือและมีใบรับรองแสดงวาไดผาน
การปฏิบัติงานมาแลว เปนระยะเวลาพอสมควร
ขอ 12 การรับสมัคร ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกำหนดเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยปดประกาศไว ณ สำนักงานสหกรณ และที่หนวยงาน
อื่นๆ ตามความเหมาะสมและอาจประกาศ ทางสื่อตางๆ ในกรณีที่ไมมีผูสมัคร ใหคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาตามความเหมาะสม
ขอ 13 ผูประสงคที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหยื่นใบ
สมัครตามแบบที่สหกรณกำหนดพรอมหลักฐานแสดงพื้นความรู สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน
บ านและใบรับ รองแพทย โดยใหยื่นใบสมัครดว ยตนเอง ตอประธานกรรมการ หรือผูจั ดการสหกรณ หรื อ
เจาหนาที่สหกรณ ที่ไดรับมอบหมาย ณ สำนักงานสหกรณ
ขอ 14 ใหคณะกรรมการดำเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากคณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือ เจาหนาที่ในตำแหนงไมต่ำกวาผูชวยผูจัดการ มีจำนวนไมนอยกวา 3 คน ทำหนาที่ดำเนินการ
คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน โดยมีประธานกรรมการสอบคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
ขอ 15 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดใหสอบในวิชา ดังตอไปนี้
(1) ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎขอบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ
(2) ความรูทั่วไป
(3) วิชาเฉพาะตำแหนงตามที่คณะกรรมการกำหนด
(4) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง
ผูสอบคัดเลือก หรือผูสอบแขงขัน ตองไดคะแนนแตละวิชา ไมนอยกวารอยละ 50 และ
ไดคะแนนรวม ไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเปนผูสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันได
ขอ 16 ในกรณีจำเปน เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชนของสหกรณ คณะกรรมการ
ดำเนินการ อาจพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหดำเนินการสรรหา หรือคัดเลือก เจาหนาที่สหกรณบางตำแหนง
โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอ 14 ก็ไดแตทั้งนี้มติความเห็นชอบของคณะกรรมการตองเปนเอกฉันท
ข อ 17 เมื่ อ การคั ด เลื อ ก หรื อ สอบคั ด เลื อ ก หรือ สอบแข งขั น เสร็ จ สิ้ น แล ว ให ป ระธาน
กรรมการสอบ ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันไดเรียงตามลำดับคะแนน
ไว ณ สำนักงานของสหกรณ และใหเสนอผลการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตอคณะกรรมการ
ดำเนินการ โดยเร็ว
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หมวด 5
การบรรจุและแตงตั้ง หรือเลื่อนตำแหนงเจาหนาที่ ใหดำรงตำแหนงตางๆ
ขอ 18 ในการบรรจุแ ละแตงตั้ง หรือเลื่อนตำแหนงเจาหนาที่ ใหดำรงตำแหนงตางๆ ให
ดำเนินการ ดังนี้
(1) ผูที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ จะตองผานการ
ทดลองการปฏิบัติงานเปนระยะเวลาหกเดือน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเปนผูประเมินผลการทดลองการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะแจงใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทราบเปนหนังสือเมื่อเริ่มการจางงาน
(2) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไมผานการทดลองงาน สหกรณมีสิทธิเลิกจาง
โดยถือวาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรบั ทราบเงื่อนไขการทดลองงานแลวตามขอ 18.1
(3) ตำแหน งที่ไมสูงกวา ผูชวยผูจัดการ ให ผูจั ดการเสนอตัวบุ คคลในการบรรจุ แ ละ
แตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ให
ประธานกรรมการเปนผูสั่งแตงตั้งตามมติคณะกรรมการดำเนินการ นั้น
ขอ 19 การบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ ในอัตราเงินเดือนเท าใดนั้น ใหเป น ไปตาม
บัญชีเงินเดือนของสหกรณที่กำหนดไว ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 20 ในการกำหนดเงินประจำตำแหนงหรือเงินคาตอบแทนของเจาหนาที่สหกรณ ที่สมควร
จะได รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนตามสายงานที่จำเปนและสำคัญในการปฏิ บัติงาน เพื่อประโยชนตอ
สหกรณ เชน ตำแหนงผูชวยผูจัดการ และเจาหนาที่อื่นๆ ฯลฯ ใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาตามความ
เหมาะสม
หมวด 6
หลักประกันของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ขอ 21 ในการจา งหรือแตงตั้งเจา หนาที่ และลูกจ างของสหกรณ หามมิ ให คณะกรรมการ
ดำเนินการ เรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากเจาหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณ ไมวาทรัพยสินอื่นหรือการค้ำประกันดวยบุคคล เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้น
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของสหกรณ ซึ่งอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกสหกรณได และในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันหรือทำสัญญาประกันกับเจาหนาที่
และลูกจางของสหกรณ เพื่อชดใชความเสียหายที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณเปนผูกระทำ เมื่อสหกรณ
เลิกจาง หรือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหสหกรณคืนหลักประกัน
พรอมดอกเบี้ย(ถามี) ใหแกเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ภายในเจ็ดวันนับ แตวันที่สหกรณเลิกจาง หรือ
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแลวแตกรณี
ขอ 22 ลักษณะหรือสภาพของงานที่ส หกรณ จะเรีย กหรื อ รับ หลั ก ประกั นการทำงานหรื อ
หลักประกันความเสียหายในการทำงานจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดแก
(1) งานสมุหบัญชี
(2) งานเจาหนาที่เก็บหรือจายเงิน
(3) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุของมีคา
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(4) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของสหกรณหรือที่อยูในความรับผิดชอบของ
สหกรณ
(5) งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพย
ใหเชาซื้อ ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจำนอง รับจำนำ รับโอน หรือรับจัดสงเงิน หรือ
การธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ซึ่งเปน ผูควบคุมเงิน
หรือทรัพยสินเพื่อการที่วานั้น
ขอ 23 หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานมี 3 ประเภท ไดแก
(1) เงินสด
(2) ทรัพยสิน
(3) การค้ำประกันดวยบุคคล
ขอ 24 ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับประกันเปนเงินสด จำนวนเงินที่เรียกหรือรับตองไมเกิน
60 เทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรับ และในกรณีที่เงินประกันซึ่ง
สหกรณรับไวดังกลาวลดลง เนื่องจากนำไปชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงิน
ประกันตามขอตกลง หรือไดรับ ความยินยอมจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณแลว สหกรณจะเรียกหรือ
รับเงินประกันเพิ่มไดเทาจำนวนเงินที่ลดลง
ขอ 25 ใหสหกรณนำเงินประกัน ฝากไวกับบัญชีเงินฝากสหกรณที่เจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณเปดบัญ ชีไวกับสหกรณโดยใหสหกรณอายัดเงินจำนวนดังกลาว และแจงใหเจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณทราบภายในเจ็ดวันนับ แตวันที่รับเงินประกัน คา ใชจายใดๆ ที่ เกิดขึ้น ในการดำเนิน การดังกลาวให
สหกรณเปนผูออก
ขอ 26 ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันเปนทรัพยสิน ทรัพยสินที่เรียกหรือรับเปน
หลักประกัน ไดแกทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(1) สมุดเงินฝากประจำธนาคาร
(2) หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ทรัพยสินดังกลาวขางตนตองมีมูลคาไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ย
ที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรับ โดยใหสหกรณเปนผูเก็บรักษาหลักประกันไว หามมิใหนายจางแกไข
เปลี่ ยนแปลงหรือ กระทำการใดๆ เพื่ อ ใหเจ า หน าที่ แ ละลูก จ างของสหกรณ แ ก ไขเปลี่ ย นแปลงกรรมสิท ธิ์
ในทรัพยสินตาม (1) เปนของสหกรณหรือบุคคลอื่น
ขอ 27 ในกรณี ที่ส หกรณ เรียกหรือรับ หลัก ประกันโดยการค้ำประกั น ดว ยบุ คคล วงเงิน ค้ ำ
ประกันที่ สหกรณ เรีย ก ใหผูค้ำ ประกัน รับ ผิด ชอบตองไม เกินหกสิบ เทาของอัตราคาจ างรายวั น โดยเฉลี่ ยที่
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรับ ใหสหกรณจัดทำหนังสือสัญ ญาค้ำประกันสามฉบับ โดยใหสหกรณ
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ และผูค้ำประกันเก็บ ฝายละฉบับ
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ขอ 28 ในกรณี ที่สหกรณ เรียกหรือรับหลักประกัน ตามข อ 23 หลายประเภทรวมกัน เมื่ อ
คำนวณจำนวนมูลคาของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแลวตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดย
เฉลี่ยทีเ่ จาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรบั
ขอ 29 ใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ำประกัน และหลักประกัน
ทุกป ทั้งนี้ เพื่อใหทราบวาหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุมกับความรับผิดชอบของเจาหนาที่และลูกจาง
ของสหกรณ และเพื่อแกปญหากรณีที่ผูค้ำประกันถึงแกกรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกันมีราคา
เปลี่ ย นแปลงในทางที่ ล ดลง อนึ่ ง เมื่ อปรากฏว าหลั กประกัน เปลี่ ย นแปลงในทางลดลงให ค ณะกรรมการ
ดำเนินการ รีบดำเนินการเรียกหลักประกันจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณเพื่อเพิ่มเติมใหเพียงพอที่จะคุม
กับลักษณะและปริมาณงานในความรับผิดชอบทันที
ขอ 30 ถาคณะกรรมการดำเนินการ ละเลยไมปฏิบัติตามขอ 22 หรือขอ 29 คณะกรรมการ
ดำเนินการ จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสหกรณ ฐานละเวนไมปฏิบัติตามหนาที่ โดยรวมกัน
ชดใชคาเสียหายจนครบจำนวนใหแกสหกรณ
หมวด 7
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูชวยผูจัดการ และเจาหนาที่อื่นๆ
ผูชวยผูจัดการ
ขอ 31 ผูชวยผูจัดการ มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้.(1) ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการมอบหมาย
(2) ในกรณีที่ไมมีผจู ัดการ ใหผูชวยผูจัดการ ทำหนาที่ผูจัดการ
(3) ในกรณีที่ผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูชวยผูจัดการปฏิบัติหนาที่แทน
(4) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการมอบหมายให
หรือตามทีค่ วรกระทำเพื่อใหกิจการในหนาที่ของตนลุลวงไปดวยดี
เจาหนาที่การเงิน
ขอ 32 เจาหนาที่การเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(1) ชวยปฏิบัติงานที่เปนหนาที่ของเหรัญญิกหรือกรรมการซึ่งไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ
(2) รับ – จาย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณภายในอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูจัดการ
(3) ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจายและรวบรวมหลักฐานการ รับ – จายเงินสด
ของสหกรณและเสนอสมุดเงินสดรับ – จาย พรอมหลักฐานการรับจายใหผูจัดการ
หรือประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเปน
ประจำวัน
(4) จัดทำทะเบียนจายเงินเดือน เงินสวัสดิการตางๆ ตามที่เจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณมีสิทธิไดรับ
(5) จัดทำทะเบียนเงินสดสะสมของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
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(6) จัดทำเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำ
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ
เจาหนาที่บัญชี
ขอ 33 เจาหนาที่บัญชี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้
(1) แยกใบสำคัญการรับจายเงินซึ่งเจาหนาที่การเงินมอบใหเขาสลิปลูกหนี้เจาหนี้ตาม
ประเภทการจาย หรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจำวัน
(2) ลงรายการรับจายตามสลิปที่แยกแลวในสมุดสรุปประจำวัน
(3) ลงรายงานผานจากสมุดสรุปประจำวันเขาสมุดรวมบัญชีทั่วไป
(4) ทำงบทดลองประจำเดือน ทดสอบความถูกตองของบัญชี
(5) จัดทำและควบคุมงบคงเหลือทายแฟมทะเบียนทุนเรือนหุน บัญชีเงินกู ซึ่งเจาหนาที่
หนวยตางๆ สงมา วาตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไปหรือไมเปนประจำ
ทุกเดือนรวมทั้งจัดสงสำเนาทะเบียนหุนและแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกลาว
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ
เจาหนาที่ธุรการ
ขอ 34 เจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดังตอไปนี้.(1) ทำหนาที่งานสารบรรณโดยทั่วไป
(2) รับสมัครผูเปนสมาชิก โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกและดัชนีชื่อสมาชิกตามอักษร
รวมทั้งจัดสงสำเนาทะเบียนสมาชิกและแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกลาวตอ
นายทะเบียน
(3) รับคำขอกูเงินจากสมาชิก และตรวจสอบคำขอกูเงินโดยทำทะเบียนคำขอกูเงินแตละ
ประเภทไว
(4) รวบรวมและเก็บรักษาคำขอกู หนังสือกูและหนังสือค้ำประกัน
(5) รับหนังสือแสดงความจำนงการเปลี่ยนแปลงคาหุน เงินงวดชำระหนี้
(6) รับใบลาออกของสมาชิก และตรวจสอบความถูกตองตางๆ
(7) งานประชาสัมพันธ งานบรรจุแตงตั้ง
(8) รับ สง บันทึก เสนอ และราง พิมพหนังสือโตตอบเกี่ยวกับการดำเนินการ และการ
ติดตอทั่วไปของสหกรณ รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณไวตามลักษณะและ
ประเภทของเอกสารนั้น
(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ
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เจาหนาที่ประจำหนวย
ขอ 35 เจาหนาที่ ประจำหนวย มีหนาที่และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ ยวกับงาน
ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบคำขอกูของสมาชิกเกี่ยวกับการถือหุนและหนี้สิน
(2) จัดทำสัญญาเงินกู และสัญญาค้ำประกัน
(3) จัดทำทะเบียนหนังสือกูเงิน
(4) จัดทำบัญชีเงินกู และทะเบียนหุนรายบุคคล
(5) คิดเงินปนผลตามหุนทุกๆ วันสิ้นปทางบัญชี และทำรายงานจายเงินปนผล
(6) คิดเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายบุคคลและรายหนวยทุกสิ้นป
(7) จัดทำรายการหุน หนี้สินคงเหลือรายบุคคลประจำเดือนและรายหนวย
(8) แจงหุน หนี้คงเหลือทุกๆ วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ใหสมาชิกทราบ
(9) จัดทำรายการเก็บเงินประจำเดือน
(10) จัดทำทะเบียนเงินงวดชำระหนี้
(11) จัดทำใบเสร็จรับเงินประจำเดือน และใบเสร็จรับเงินกอนกำหนด
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ
ขอ 36 ถาผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณอื่นๆ ปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายบุคคลดังกลาว
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณจนครบจำนวนในการปฏิบัติหนาที่ ผูจัดการและเจาหนาที่และ
ลูก จา งของสหกรณ อื่ น ๆ ต องกระทำตามกฎหมาย ขอ บั งคับ และระเบี ย บของสหกรณ ต ลอดจนคำสั่ งของ
ผูบังคับบัญชาในกรณีที่ไมมีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือ คำสั่ง ดังกลาวนั้นก็ตองกระทำตามทางอันสมควร
เพื่อใหบังเกิดผลดีแกสหกรณ เพื่อเปนขอผูกพัน ใหผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณอื่นๆ ลงลายมือชื่อรับทราบในการปฏิบัติหนาที่ไวดวย
หมวด 8
การปฏิบัติหนาที่แทนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณหรือผูจัดการและการเปลี่ยนตัวผูจัดการ
ขอ 37 ถาตำแหนงเจ าหน าที่หรือลูกจา งของสหกรณว างลง และยั งไม ไดแตงตั้ งผูใดดำรง
ตำแหน งนั้น หรือผูดำรงตำแหนงไมสามารถปฏิบัติห นาที่ ไดเปนครั้งคราว ประธานกรรมการ มีอำนาจสั่งให
เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณที่เห็นวาสมควรรักษาการในตำแหนง หรือรักษาการแทนชั่วคราวได แตการให
รักษาการในตำแหนงผูจัดการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อไดรับความเห็นชอบ
โดยมติ ไมนอยกวา 2 ใน 3 แหงองคประชุมนั้นเสียกอน
ขอ 38 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผูจัดการ ใหคณะกรรมการดำเนินการ จัดใหมีการตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพยสินตลอดจนครุภัณฑ และวัสดุคงเหลือของสหกรณ เพื่อทราบ
ฐานะอันแทจริงของสหกรณ กอนที่จะไดสงมอบงาน
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หมวด 9
การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ 39 การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ใหรวมถึงการ
ปรับ /เพิ่ มเงิน เดื อนหรือคาจาง โดยให พิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ
คุณภาพและปริมาณงานในหนาที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชี
ที่แลวของสหกรณ ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณในปหนึ่งๆ ใหเลื่อนไดไมเกิน
2 ขั้น และตองอยูภายในวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนและคาจางประจำปที่ขออนุมัติจากที่ประชุม
ใหญสามัญประจำป
ขอ 40 สหกรณจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ดังนี้.(1) ครั้งที่ 1 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกป และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน เปนตนไป
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง ครั้งที่ 1 ใหคิดโควตาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและคาจางกรณีพิเศษ ไมเกิน 1 ขั้น จำนวนรอยละ 25 ของเจาหนาที่
และลูกจางของสหกรณ กรณีมีเศษจะพิจารณาเพิ่มเติมใหเต็มก็ได โดยใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
(2) ครั้งที่ 2 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกป และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม เปนตนไป
การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง ครั้งที่ 2 ใหคิดจากกรอบงบเงินเดือนหรือ
คาจางของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไดรับในปนั้น โดยใหคิดกรอบ
วงเงินที่เหมาะสมทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
ในแตละป ทั้งนี้ จำนวนผูไดรบั การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางรวมทั้งป 2 ขั้น
ตองไมเกินโควตา เมื่อคราวเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน )
(3) ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงสุดในแต
ละตำแหนง ไมสามารถพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางไดใหคณะกรรมการ
ดำเนินการ พิจารณาจายคาตอบแทนให 2% ในกรณีปกติ หรือ 4% ในกรณีพิเศษ
ในการพิจารณาแตละครั้ง ทั้งนี้ ตองไมเกินโควตาที่กำหนด
(4) เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ซึ่งมีเวลาการทำงานในสหกรณไมครบรอบครึ่งป
ทางบัญชีของสหกรณ ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง
แตถาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดทำงานมาตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป ในรอบ
ครึ่งปนั้น และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษ คณะกรรมการดำเนินการ
อาจพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนได ไมเกิน 0.5 ขั้น
ขอ 41 ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ในตำแหนง
ไม สู ง กว า ผู ช ว ยผู จั ด การ ให ผู จั ด การมี ห น า ที่ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ แล ว นำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการ ใหความเห็นชอบ ใหประธานกรรมการ มีอำนาจในการสั่งเลื่อนขั้น เงิน เดือนหรือ
คาจาง
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ขอ 42 การปรับ เงิน เดือ น เมื่อ เจา หนา ที่แ ละลูก จา งของสหกรณไดรับ การเสนอเลื่อ น
ตำแหนงใหดำรงตำแหนงที่สูงกวาเดิม ซึ่งมีความรับผิดชอบและความสำคัญของงานเพิ่มขึ้ น ก็จะได รับการ
พิจ ารณาปรับเงินเดือนใหตามที่ผูมีอำนาจเลื่อนตำแหนงกำหนด แตไมนอยกวาเงินเดือนที่ไดรับอัตราเดิม
ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ อาจ
ยกเวนเปนรายๆ ไป โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ กรณียกเวนไมเปนไปตามความใน
ขอนี้ ตองมีมติเปนเอกฉันท
ขอ 43 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ซึ่งมีเวลาทำงานในสหกรณไมครบรอบครึ่งป ทาง
บั ญ ชีข องสหกรณ หรือมี ขอบกพรอ งในรอบครึ่งป ทางบัญ ชีแล ว ดังต อ ไปนี้ ไม ให ได รับ การพิ จารณาเลื่ อ น
เงินเดือนหรือคาจาง
(1) ในครึ่งปที่แลวมา ไดรับการบรรจุเขาทำงานมาแลว เปนเวลานอยกวา 4 เดือน
(2) ในครึ่งปที่แลวมาลากิจสวนตัวและลาปวยรวมกันเกิน 6 ครั้ง หรือมาสายเกิน 8 ครั้ง
(3) ในครึ่งปที่แลวมา มีวันลากิจสวนตัวและลาปวยเกิน 23 วันทำการ เวนแต
(ก) ลาปวยซึ่งตองใชเวลารักษาพยาบาล เปนเวลานานติดตอกัน คราวเดียวกัน หรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน 60 วัน
(ข) ลาอุปสมบท ไมเกิน 120 วันทำการ
(ค) ลาคลอดบุตรกอนและหลังคลอดครรภหนึ่งไมเกิน 90 วันทำการ
(ง) ลาปวยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของสหกรณ
(4) ถูกลงโทษทางวินัย เวนแตโทษภาคทัณฑ หรือตักเตือนดวยวาจา
หมวด 10
การจายเงินโบนัส เงินบำเหน็จ และเงินสงเคราะหคาจัดการศพ
ขอ 44 เมื่อสิ้นปทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณอาจเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเปนเงินโบนัสแกผูจัดการ
หรือผูชวยผูจัดการ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณได ตามขอบังคับของสหกรณ และมติที่ประชุมใหญ
ขอ 45 ใหค ณะกรรมการดำเนิน การ กำหนดจำนวนเงิน โบนัส ที ่จ ะจา ยใหแ กผูจัด การ
หรือผูชวยผูจัดการ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตามสวนแหงอัตราเงินเดือนของแตละคน แตอยางสูงไมเกิน
4 เทาของอัตราเงินเดือนในเดือนสุดทายของปทางบัญชีนั้นๆ เวนแตเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูใดมีเวลา
ทำงานไมเต็มปทางบัญชีใดๆ ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวนแหงเวลาทำงานในปทางบัญชีนั้น
ขอ 46 คณะกรรมการดำเนิ น การ อาจไม จ า ยเงิน โบนั ส ไม วา ทั้ งหมดหรือ บางส ว นให แ ก
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณคนใดก็ได หากปรากฏวาผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ เจาหนาที่และลูกจาง
ของสหกรณนั้นปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือบกพรองอยูเปนประจำ ไมอุทิศเวลาใหแกสหกรณ ทั้งไมพยายาม
ขวนขวายแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของตน
ขอ 47 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณคนใด ทำงานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอย เปน
เวลาไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ มีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จเมื่อออกจากตำแหนง ตามขอ 86 (ตาย), 87 (ลาออก)
และ 88 (เกษียณอายุ)
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ในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณถูกใหออกจากตำแหนงตามขอ 89 (ใหออก)
และขอ 90 (ไลออก) สหกรณอาจงดจายเงินบำเหน็จที่ควรจะไดรับในกรณีปกติก็ได
เงินบำเหน็จนั้น ใหไดรับคราวเดียวมีจำนวนเทากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดทาย คูณจำนวน
แหงเวลาทำงาน เศษของปถาถึงครึ่งหนึ่ง ใหนับเปนปเต็ม แตถาไมถึงครึ่งหนึ่งใหตัดออก
ขอ 48 เจาหนาที่ หรือลูกจางของสหกรณ ซึ่งออกจากตำแหน งเพราะเสี ยชีวิ ต สหกรณ จะ
จายเงิ น บำเหน็จ ให แก ผูท่ีเจาหนาที่ห รือลูก จางของสหกรณ ไดแ สดงเจตนาไวห รือ หากไม ไดแ สดงเจตนาไว
สหกรณจะจายเงินบำเหน็จใหแกทายาท
ขอ 49 เพื่อประโยชนแกการจายเงินบำเหน็จแกเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณใหสหกรณ
ตั้ง “เงินสำรองจายเงินบำเหน็จ” ไวโดยตัดจายเปนคาใชจายประจำปตามจำนวนที่คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร
ขอ 50 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณคนใดตาย ในระหวางอยูในตำแหนง ใหทายาทหรือ
ผูจัดการศพ มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแกสมาชิกที่เสียชีวิต ตามระเบียบสหกรณฯ เพื่อเปนคาจัดการศพ
หมวด 11
วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
ขอ 51 วันทำงาน สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่หรือลูก จ างของสหกรณ ทำงานสัป ดาหล ะ
5 วัน ตั้งแตวันจันทร ถึง วันศุกร
ขอ 52 เวลาทำงานปกติ สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทำงานวันละ
7 ชม. เวลา 0830 – 1630
ขอ 53 เวลาพัก สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่หรือลูกจ างของสหกรณ หยุดพักระหวางการ
ทำงานปกติ เวลา 1200 – 1300 ในกรณีที่สหกรณและเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ตกลงกำหนดเวลาพัก
ระหวางการทำงานตามวรรคหนึ่งเปนอยางอื่นก็ยอมกระทำได โดยเวลาพักไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อให
เกิดความราบรื่นและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกที่มาใชบริการ
หมวด 12
วันหยุด และหลักเกณฑการหยุด
ขอ 54 วันหยุดประจำสัป ดาห สหกรณก ำหนดใหเจาหนาที่ ห รือ ลูกจ างของสหกรณ หยุ ด
ประจำสัปดาห สัปดาหละ 2 วัน ไดแก วันเสาร - วันอาทิตย
ขอ 55 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ หยุดงาน
ตามประเพณีไดปละไมต่ำกวา 13 วัน และในจำนวนวันหยุดตามประเพณีดังกลาว ตองรวมวันแรงงานแหงชาติ
หรือตามที่ทางราชการกำหนด หรือตามมติคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งใหหยุดการปฏิบัติงาน

-13-

หมวด 13
การจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ขอ 56 การจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลากรณีเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณมี
ความจำเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติและไดรับอนุมัติใหอยูป ฏิบัติงานนอกเวลาปกติดังกลาว ให
ไดรับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตามอัตราและหลักเกณฑ ดังนี้
(1) วันละ 200 บาท สำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ เปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวาสามชั่วโมงครึ่ง
(2) วันละ 400 บาท สำหรับรายละเอียด ดังนี้
(ก) การปฏิบัติงานในวันหยุดเต็มวัน เหมือนวันทำงานปกติ หรือเวลาที่สหกรณ
เห็นสมควร ทั้งนี้ตอ งไมนอยกวา 7 ชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ข) กรณีปกติ ไมครบตามหลักเกณฑ (1) ใหผูปฏิบัติงานไดรับเงินคาตอบแทน
ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท เศษของชั่วโมงใหตัดทิ้ง
ขอ 57 เจาหนา ที่หรือลูกจางของสหกรณที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่น ในลักษณะเดียวกั น
ในชวงเวลาเดียวกับที่ตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติจะเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได เมื่องดเงิน
คาตอบแทนอื่นอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียว
ขอ 58 ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนการปฏิบั ติงานนอก
เวลาเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
หมวด 14
วันลาและหลักเกณฑการลา
ขอ 59 การลาแบงออกเปน 8 ประเภท คือ
(1) การลาพักผอนประจำป
(2) การลาปวย
(3) การลาทำหมัน
(4) การลาคลอดบุตร
(5) การลากิจ
(6) การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ
(7) การลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร
(8) การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ขอ 60 วันลาพักผอนประจำป สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ทำงาน
ครบหนึ่งปมีสิทธิลาพักผอนประจำปได จำนวน 10 วันทำการตอป โดยจะจัดใหหยุดภายในปถัดไป ซึ่งวันลา
พักผอนประจำป หากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไมหยุดในปที่มีสิทธิก็สามารถสะสม และเลื่อนวันลา
พักผอนประจำปที่ยังมิไดหยุดในปนั้น รวมเขากับวันลาพักผอนประจำปตอๆ ไปไดไมเกิน 20 วัน ทำการ
ขอ 61 เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายกอนจึงจะหยุดงานได มิฉะนั้นจะถือวาผูนั้นขาดงาน
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ขอ 62 วันลา เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาหยุดได ดังนี้
(1) การลาปวย เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง
การประสบอันตรายหรือ การเจ็ บ ปว ย เนื่ องจากการทำงานจนไมสามารถมา
ปฏิ บั ติ ง านได ต ามปกติ และวั น ลาคลอดบุ ต ร สหกรณ จ ะให ห ยุ ด งานตาม
ความเห็นแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง โดยไมถือเปนวันลาปวย
(2) การลาทำหมัน เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการ
ทำหมันไดตามจำนวนวันที่แพทยแผนปจจุบั นชั้นหนึ่ งของโรงพยาบาลกำหนด
และออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณหญิงมีสิทธิหยุดงานกอนหรือ
หลังการคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย
(4) การลากิจ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจำเปนได
ไมเกิน 15 วันตอป การลากิจเพื่อกิจธุระจำเปน จะตองเปนกิจธุระเกี่ยวกับความ
จำเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น
(5) ลาเพื่อการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ ตามจำนวนที่สหกรณอนุญาตแตไมเกิน
120 วันตอป
(6) การลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิ
การลาหยุดงานเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิช า
ทหาร หรือเพื่ อทดสอบความพรั่งพรอมทางทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกำหนด
(7) การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิ
ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดปหนึ่งไมเกิน 15 วัน ใน
กรณีดังตอไปนี้
(ก) เพื่อประโยชนตอการแรงงาน และสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะ
ความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจาหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณ
(ข) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น แตไม
รวมถึงการลาไปศึกษาตอ
(ค) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณยื่นใบลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
เมื่อสหกรณอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานเพื่อการดังกลาวได
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หลักเกณฑการลา
ขอ 63 หลักเกณฑการลา
(1) การลาปวย เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่เจ็บปวยจนไมสามารถทำงาน
ตามปกติได จะตองปฏิบัติตามระเบียบการลาปวย ดังนี้
(ก) กรณีทเี่ จาหนาที่และลูกจางของสหกรณ สามารถลาปวยลวงหนาไดใหยื่น
ใบลาปวยตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนด กอนการหยุดงาน ตอผูจัดการหรือ
กรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน (ถามี)
(ข) กรณีที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณเจ็บปวยกะทันหันและไมสามารถ
ลาปวยลวงหนาได ก็ใหยื่นใบลาปวยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทำงาน
ตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน (ถามี)
(ค) การเจ็บปวยของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตั้งแต 3 วันทำงานขึ้นไป
สหกรณอาจจะใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณแสดงใบรับ รองแพทย
แผนป จ จุ บั น ชั้น หนึ่ ง หรื อ หลั ก ฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาปวยดวยก็ได
(ง) การลาปวยโดยมิไดเจ็บปวยจริง สหกรณถือวาเจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณ ใชสิทธิโดยไมสุจ ริต อัน เปน ความผิ ด ฐานทุ จริตตอ หน า ที่ ยอมถู ก
ลงโทษได
(2) การลาทำหมัน ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ยื่นใบลาลวงหนาตามใบลาที่
สหกรณกำหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี และเมื่อการทำหมันสิ้นสุดแลว ให
แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาดวย
(3) การลาคลอดบุตร
(ก) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ประสงคจะหยุดงานกอนการคลอดบุตร
ใหยื่นใบลาตามแบบที่ สหกรณกำหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายกอนการหยุดงานแลวแตกรณี
(ข) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานได เนื่องจากการ
คลอดบุตร ใหยื่นใบลาตามที่สหกรณกำหนด พรอมทั้งใบรับรองแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
แลวแตกรณี โดยใหยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแตวันกลับมาทำงาน
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(4) การลากิจ เจาหนาที่ และลูกจา งของสหกรณ ที่มี กิจ ธุ ระจำเป น อัน ไม สามารถ
หลีกเลี่ยงไดใหยื่นใบลากิจตอ ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 1 วัน
ตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนดพรอมดวยหลักฐาน (ถามี) และเมื่อได รับการอนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได
ในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน ซึ่งไมอาจลาลวงหนาได ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณยื่นใบลากิจภายใน
วันแรกที่มาทำงานพรอมหลักฐาน (ถามี) และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงจะถือเปนลากิจที่ถูกตองการลา
ที่ไมมีเหตุผลอันสมควร สหกรณมีสิทธิไมอนุญาตใหลากิจได และใหถือวาเปนการขาดงาน
(5) การลาเพื่ออุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ เจาหน าที่และลู กจางของสหกรณที่
ประสงคจะขอลาหยุดเพื่อการอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ใหยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณกำหนดตอผูจัดการ
หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 45 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลา
ดังกลาว
(6) การลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไดรับ
หมายเรียกทางทหาร เพื่อการตรวจสอบการฝกวิชาทหารหรือทดสอบความพรั่งพรอมทางทหาร ใหยื่นใบลา
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนดพรอมดวยหลักฐานตอผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับ
มอบหมาย แลวแตกรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกลาว แลวใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ผูนั้นกลับมารายงานตัวเพื่อทำงานตามปกติภายใน 3 วัน
(7) การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ เจาหนาที่ และลูกจางของ
สหกรณที่ประสงคจะขอลาหยุดเพื่อเขารับการฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือ
การแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดานแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทำงาน หรือการวัดผล
การศึกษาที่ทางสวนราชการจัด หรืออนุญาตใหจัดขึ้น ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณยื่นใบลาตามแบบที่
สหกรณกำหนดตอ ผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยแสดง
หลักฐานประกอบการลาดังกลาวดวย สหกรณจะพิจารณาอนุญาตใหลาไดตามความจำเปน โดยไมเสียหายตอ
หนาที่ความรับผิดชอบ และงานของสหกรณ ประกอบกับประโยชนที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณจะไดรับ
เปนสำคัญสหกรณอาจไมอนุญาตใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูนั้นลาหยุดงานไดถา
(ก) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 30 วัน
(ข) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 3 ครั้ง
(ค) สหกรณมีความจำเปนเรงดวนเกี่ยวกับงานที่เจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณผูนั้นปฏิบัติอยู หากอนุญาตใหลา แลวจะกอใหเกิดความเสียหาย
แกสหกรณ
หมวด 15
วินัย และโทษทางวินัย
ขอ 64 วินัย เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองรักษาระเบียบวินัยโดยเครงครัด สหกรณ
กำหนดวินัยในการทำงานให เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ
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(3) ตองใหการตอนรับ คำชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม และการสงเคราะหแก
ผูมาติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา ทั้งตองสุภาพ เรียบรอยตอสมาชิกของ
สหกรณและประชาชนทั่วไป หามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(4) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต
หามมิใหกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียนหรือกลั่นแกลง หรือจงใจกอใหเกิดความ
เสียหายแกสหกรณหรือผูใด และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตน ไมวา
ในทางตรงหรือทางออม หาผลประโยชนแกตนหรือผูอื่น
(5) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็วเต็มความสามารถ
ใหเกิดผลดีและความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใส
ระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ
(6) ตองไมรายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา
(7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ
(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ไมได
(9) ตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา
ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในกิจการของ
สหกรณโดยชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรมในการปฏิ บัติกิ จการของสหกรณ
หามมิใหกระทำการขามผูบังคับ บัญชาเหนือตน เว น แต ผูบังคับบัญชาเหนือตน
ขึ้นไปสั่งใหกระทำหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว
(10) ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่ว หามมิใหประพฤติตนในทางที่อาจ
ทำใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล
เสพสุรา หรือของมึนเมาอยางอื่น จนไมสามารถ ครองสติได เสพยาเสพติด
ใหโทษ มีหนี้สินรุงรัง เลนการพนัน กระทำหรือยอมใหผูอื่นกระทำการอื่นใด
ซึ่งทำใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่
(11) ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น ในเวลาปฏิบัติหนาที่เปนอันขาด
(12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคี บรรดา
ผูอยูในวงงานของสหกรณ และตองไมกระทำการใดๆ อันอาจเปนเหตุ
กอใหเกิดการแตกแยกสามัคคี หรือกอใหเกิดความกระดางกระเดื่องในบรรดา
ผูอยูในวงงานสหกรณ
(13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับกิจการ
สหกรณ
(14) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ
(15) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองเชื่อฟงและปฏิบัตติ ามคำสั่งโดยชอบของ
ผูบังคับบัญชา
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(16) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองมาปฏิบัติงานใหตรงตามเวลา และลงบันทึก
เวลาทำงานตามที่กำหนด
(17) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย
ในการทำงาน
(18) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณการทำงานใหอยูในสภาพดีเปนระเบียบเรียบรอย ตามความจำเปนหรือ
ตามควรแกหนาที่ของตน
(19) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองชวยกันระมัดระวังและปองกันทรัพยสินใดๆ
ในบริเวณที่ทำงานโดยมิใหสูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใดๆ หรือจากภัยพิบัติ
อื่นๆ เทาที่สามารถจะทำได
(20) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองไมกระทำการทะเลาะวิวาท หรือทำราย
รางกายบุคคลใดในบริเวณที่ทำงาน
(21) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองไมนำสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตราย
รายแรง หรือวัตถุระเบิดเขามาบริเวณที่ทำงาน
ขอ 65 โทษทางวินัย โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ
(1) ไลออก
(2) ใหออก
(3) พักงานโดยไมจายคาจาง
(4) ภาคทัณฑ
ขอ 66 การลงโทษไลออก ใหกระทำในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณกระทำผิดวินัย
อยางรายแรง ดังระบุไวตอไปนี้
(1) เปดเผยความลับของสหกรณ หรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณหรือสหกรณ
จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย
(2) ทำความผิดตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท
(3) ตองคำพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
(4) ทุจริตตอหนาที่
(5) จงใจไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ เปนเหตุใหสหกรณไดรบั ความ
เสียหายอยางรายแรง
(6) ขัดคำสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ และการขัดคำสั่งนั้น
เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(8) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(9) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
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(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณ หรือกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียน
สมาชิกสหกรณ
(11) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุอันควร
ขอ 67 การลงโทษใหออก ใหกระทำในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณกระทำผิดวินัย
เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย แตไมถึงขั้นรายแรง ดังระบุไวดังตอไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา
(2) จงใจไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ
(3) ละทิ้งหนาที่เนืองๆ
(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจศีล
(6) ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตำแหนงหนาที่
ขอ 68 การลงโทษไลออกและใหออกนั้น ใหคณะกรรมการดำเนิน การ หรือผูบังคับบัญ ชา
ตำแหนง ผูจ ัด การ ตั้ง คณะกรรมการประกอบดว ยกรรมการดำเนิน การ หรือ เจา หน า ที ่แ ละลู ก จา งของ
สหกรณต ำแหนงไมต่ำกวา ผูถูกกลาวหาอยางนอยสามคนเพื่อสอบสวน การสอบสวนนั้น ให กระทำใหเสร็จ
โดยเร็วอยางชาไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคำสั่ง เวนแตคณะกรรมการ
ดำเนินการ จะกำหนดเปนอยางอื่นแมผูถูกกลาวหาตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ใหสอบสวนตอไป
จนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพรอมทั้งสำนวนการสอบสวนตอผูสั่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาใหความเห็น และเสนอตามลำดับจนถึงคณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 69 ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ใหลงโทษไลออกโดยไมตอง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(1) ทำความผิดตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
(2) ตองคำพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
(3) ทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตตอหนาที่และใหถอยคำสารภาพตอผูบังคับบัญชา
พนักงานสอบสวน หรือศาล หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาทำความผิดเชนนั้น แมจะ
มิใหจำคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน และผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุ
อันสมควร
ในกรณี ดังกลาวใหผูบังคับ บั ญ ชาเสนอรายงานพรอ มดวยหลักฐานตามลำดับ จนถึ ง
คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ เห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานนั้นก็ใหไลออกได
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ขอ 70 การพั กงานเพื่ อสอบสวนความผิ ด ในกรณี ที่เจาหน าที่ และลูก จ างของสหกรณ ถู ก
กลาวหาวากระทำผิดวินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกกลาวหาวากระทำการฝาฝน กฎ ระเบียบ
คำสั่งหรือถูก กลาวหาวากระทำผิดอาญา หรือ ถูก ฟองคดีอาญา เวนแตความผิด ลหุ โทษหรือ ความผิดอัน ได
กระทำโดยประมาท สหกรณ มี สิ ท ธิ สั่ ง พั ก งานเพื่ อสอบสวนความผิ ด เว น แต ก รณี ค วามผิ ด ชั ด แจ งโดยมี
หลักเกณฑ ดังนี้
(1) คำสั่งพักงานตองทำเปนหนังสือโดยระบุความผิด
(2) กำหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน 7 วัน
(3) สหกรณตองแจงคำสั่งพักงานใหเจาหนาที่หรือลูกจางทราบกอนการพักงาน
(4) สหกรณจะจายเงินเดือนหรือคาจางระหวางเจาหนาที่หรือลูกจางพักงานในอัตรา
ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทำงานที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดรับกอน
ถูกสั่งพักงาน
(5) ในกรณีที่สอบสวนแลวเจาหนาที่หรือลูกจางมิไดกระทำความผิด สหกรณจะ
จายคาจางเทากับคาจางในวันทำงานปกตินับแตวันที่สั่งพักงาน โดยใหถือวาเงินตาม
(4) เปนสวนหนึ่งของคาจางพรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
ขอ 71 ในกรณีที่เ จา หนา ที่แ ละลูก จา งของสหกรณก ระทำผิด วินั ย แตโ ทษไมถึง ไล อ อก
หรือ ใหออก ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษพักงานโดยไมจายคาจางก็ได หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนหรือ
เปนความผิดเล็กนอยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดนั้นใหปรากฏเปนหนังสือ และจะใหทำทัณฑบน
ไวดวยก็ได
การลงโทษตามวรรคแรกสำหรับเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณในตำแหนงตั้งแตหัวหนา
ฝายลงไปใหผจู ัดการหรือมีอำนาจสั่งลงโทษได
ในกรณี ลงโทษพัก งานโดยไม จายคาจา ง จะต องมีค ำสั่ งเป น หนั งสื อระบุ ความผิ ด กำหนด
ระยะเวลาพักงานและตองแจงใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทราบกอนการพักงาน (พักงานในกรณีนี้ได
คราวละไมเกิน 7 วัน)
ขอ 72 ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนาที่และลูกจาง
ของสหกรณ ในบัง คับ บัญ ชาใหป ฏิบ ัต ิต ามวิน ัย ถา ผูบ ัง คับ บัญ ชารู ว า ผู ใ ตบ ัง คับ บัญ ชากระทำผิด วิน ัย
ผูบังคับ บัญชาจะตองพิจารณาวาความผิดของผูนั้นอยูในอำนาจของตนที่จะลงโทษ ถาเห็นวาความผิดนั้นควร
จะตอ งลงโทษมากไปกว าที่ต นมีอ ำนาจลงโทษก็ใหรายงานตอ ผูบังคับ บัญ ชาเหนื อขึ้ นไปเพื่ อ ให ลงโทษตาม
สมควร ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตผูบังคับบัญชากระทำผิดวินัย แตไมจัดการลงโทษหรือลงโทษไมเปนการ
สุจริตใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัย
ขอ 73 เมื่อ ผูมีอำนาจลงโทษไดสั่งลงโทษแลว ตองเสนอรายงานการลงโทษนั้น ตามลำดั บ
จนถึงคณะกรรมการดำเนินการ หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษเห็นวาโทษที่ลงนั้นเบาไป ใหมีอำนาจที่จะ
สั่งเพิ่มโทษได แตโทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองไมเกินอำนาจของผูสั่งใหมนั้น
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ขอ 74 เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถาเห็นวาตนไมไดรับความ
เปนธรรมก็อาจอุทธรณตอคณะกรรมการดำเนินการ ไดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคำสั่งการอุทธรณไม
เปนเหตุใหรอการลงโทษตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ไดรับและพิจารณาอุทธรณ
แลวจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรือยืนตามคำสั่งเดิมก็ได ทั้งนี้โดยปกติใหกระทำใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแต
วันไดรับอุทธรณ คำวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการดำเนินการ ใหเปนอันสิ้นสุด
หมวด 16
การรองทุกข
ขอ 75 การรองทุกข หมายถึง กรณีที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีความไมพอใจหรือมี
ความทุกขอันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ไมวาจะเปนเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจาง การบังคับบัญชา
การสั่งหรือมอบหมายงาน การจายคาตอบแทนในการทำงานหรือประโยชนอื่น หรือการปฏิบัติใดที่ไมเหมาะสม
ระหวางสหกรณหรือผูบังคับบัญชาตอเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ หรือระหวางเจาหนาที่หรือลูกจางของ
สหกรณด วยกัน และเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณไดเสนอความไม พอใจหรือความทุกขนั้น ตอสหกรณ
เพื่อใหสหกรณไดดำเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณและ
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ และเพื่อใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทำงานดวยความสุข
ขอ 76 ขอบเขตของการรองทุกข เจาหนาที่ หรือลูกจางของสหกรณท่ีมีความไมพอใจหรือมี
ความทุกขเนื่องจากการทำงานดังกลาวขางตน ควรยื่นคำรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงหรือผูบังคับบัญชา
ชั้นแรกของตนโดยเร็ว เวนแตเรื่องที่จะรองทุกขนั้นเกี่ยวกับการปฏิ บัติของผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา
เปนตนเหตุ ก็ใหยื่นคำรองทุกขตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
(1) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ประสงคจะรองทุกขเปนหนังสือดวยตนเองตอ
ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีภายใน 7 วัน นับแตวันที่มี
ความขัดแยง
(2) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีตองทำการสอบสวน และ
พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคำรองทุกข
(3) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีตองทำการสอบสวน และ
พิ จ ารณา ชี้ แ จงทำความเข า ใจ หรือ วิ นิ จ ฉั ย เป น หนั ง สื อ ก็ไ ด การแจ ง ผลการ
พิจ ารณาโดยการชี้แ จงด วยวาจาให บั นทึก คำชี้ แจงเหตุ ผ ลไวในสำนวน โดยให
ผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย
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ขอ 77 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผูบังคับ บัญ ชาไดรับ คำรองทุกขจากเจ าหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณแลว ใหรีบดำเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบขอเท็ จจริงในเรื่องที่รองทุกข นั้นโดยละเอียด
เทาที่จะทำได โดยดำเนินการดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือจากคณะกรรมการดำเนินการ หรือบุคคลอื่น
ทั้ งนี้ เจ า หน า ที่ แ ละลู ก จ า งของสหกรณ ผู ยื่ น คำร อ งทุ ก ขเห็ น ชอบที่ จ ะขอให ข อ เท็ จ จริ งโดยละเอี ย ด แก
ผูบังคับบัญชาดวย เมื่อสอบสวนขอเท็จจริงแลว ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวรองทุกขนั้น หากเปนเรื่องที่
อยูในขอบเขตของอำนาจหนาที่ของผูบังคับบัญชานั้น และผูบังคับบัญ ชาสามารถแกไขไดก็ใหผูบั งคับบั ญชา
ดำเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว แลวแจงใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ผูยื่นคำรองทุกขทราบพรอมทั้ง
รายงานให คณะกรรมการดำเนินการ ทราบดวย หากเรื่องราวที่ร องทุกข นั้นเป นเรื่องที่อยูนอกเหนื ออำนาจ
หนาที่ของผูบังคับบัญ ชานั้นใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอเรื่องราวที่รองทุกข พรอมทั้งขอเสนอในการแกไข
หรือความเห็นตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ ใหผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ดำเนินการสอบสวน
และพิจารณาคำรองทุกขเชนเดียวกับ ผูบังคับบัญชาระดับตนที่ไดรบั คำรองทุกข
ขอ 78 กระบวนการยุติขอ รอ งทุก ข เมื่ อผูบั งคับ บั ญ ชาแตละขั้ น ที่ ไดพิ จารณาคำรองทุ กข
ดำเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณที่เกิดการรองทุกข และไดแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูยื่นคำรอง
ทุกขทราบ หากเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูยื่นคำรองทุกขพอใจ ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
แตถาเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูยื่นคำรองทุกขไมพอใจ ก็ใหยื่นอุทธรณโดยกรอกขอความที่อุทธรณ
ลงในแบบพิมพที่สหกรณไดกำหนดขึ้นและยื่นตอคณะกรรมการดำเนินการ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ทราบผล
การรองทุกขจากผูบังคับบัญชาระดับตน คณะกรรมการดำเนินการ จะพิจารณาอุทธรณ และดำเนินการแกไข
หรือยุติเหตุการณตาม คำรองทุกขและแจงผลการพิจารณาดำเนินการใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูยื่น
คำรองทุกขทราบภายใน 15 วัน
ขอ 79 การอุทธรณคำวินิจฉัย
(1) ผูรองทุกขที่ไมพอใจคำชี้แจงหรือคำวินิจฉัย มีสทิ ธิอุทธรณตอประธานกรรมการ
หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี เปนหนังสือภายใน 7 วัน นับแตวันที่
ไดรบั คำชี้แจงหรือวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีจะแจงผลการ
พิจารณา อุทธรณดวยการชี้แจงทำความเขาใจ หรือการวินิ จฉัยเปนหนั งสือก็ได
การแจงผลดวยการชี้แจงดวยวาจาใหบันทึกคำชี้แจงเหตุ ผลไวในสำนวน โดยให
ผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย
(3) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผใู ดไมพอใจผลการอุทธรณคณะกรรมการ
ดำเนิ น การ ให ค ณะกรรมการดำเนิ น การ นำเรื่อ งอุ ท ธรณ เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ
พิจารณาถือเปนที่สุด
(4) การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคำสั่งของผูมีอำนาจ
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ขอ 80 ความคุมครองผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ
(1) ผูรองทุกขจะไดรบั การพิจารณาอยางเปนระบบและดวยความเปนธรรม
(2) ผูรองทุกขจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาที่การงาน หรือลงโทษแตอยางใด เวนแตจะ
เปนการรองทุกขดวยเจตนาไมสุจริต
(3) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ที่ใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมือในการ
สอบสวน จะไดรับความคุมครอง โดยจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาที่การงาน หรือ
ลงโทษ เวนแตเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ใหการดวยอคติ ปรักปรำ ใหราย
เปนเท็จ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาความจริง การสอบสวนอาจ
กระทำโดยคณะกรรมการที่สหกรณแตงตั้งก็ได

หมวด 17
เบี้ยเลี้ยง และคาใชจายในการเดินทาง
ขอ 81 เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานที่ปฏิบัติปกติ
สหกรณจะชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ดังตอไปนี้

หมวด 18
สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ขอ 82 สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ แบงออกไดเปนกรณีตางๆ
(1) เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
(2) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยคา ยภาณุรงั ษี จำกัด
ที่เกี่ยวของ
(3) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด
หมวด 19
คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ
ขอ 83 คา ชดเชย สหกรณจ ะจา ยคา ชดเชยใหแ กเจา หนา ที ่แ ละลูก จา งของสหกรณที่ถูก

เลิกจาง ดังนี้

(1) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบหนึ่งป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน
(2) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซ่งึ ทำงานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90 วัน
(3) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 180 วัน
(4) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป
ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 240 วัน
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(5) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบสิบปขึ้นไปใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทาย 300 วัน
ขอ 84 ขอยกเวนในการไมจายคาชดเชย สหกรณ ไมตองจ ายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแกสหกรณ
(2) จงใจทำใหสหกรณไดรับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(4) ฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบหรือคำสั่งของสหกรณอันชอบดวยกฎหมายและเปน
ธรรม และสหกรณไดตกั เตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงสหกรณไม
จำเปนตองตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคับใชไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ลูกจาง
ของสหกรณไดกระทำผิด
(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทำงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดย
ไมมีเหตุอันควร
(6) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด
ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
อนึ่ง สหกรณไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่สหกรณจางไว
โดยมีกำหนดระยะเวลาการจางแนนอนตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาจางนั้น
ขอ 85 คาชดเชยพิเศษ
(1) ในกรณี ที่สหกรณยา ยที่ ทำการของสหกรณไปตั้ง ณ สถานที่อื่ น อั นมีผ ลกระทบ
สำคัญ ตอการดำรงชีวิตตามปกติของเจา หนา ที่แ ละลูกจางของสหกรณ หรือ ครอบครัว สหกรณตอ งแจ งให
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันยายที่ทำการของสหกรณ ในการนี้
ถาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไมประสงคจะไปทำงานดวย ใหมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได ภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากสหกรณ หรือวันที่สหกรณยายสถานประกอบกิจการแลวแตกรณี โดยเจาหนาที่ หรือ
ลูกจางของสหกรณมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่เจาหนาที่พึงมีสิทธิไดรับ
(2) ในกรณีที่สหกรณมีความจำเปนตองลดจำนวนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ประจำอันเนื่องมาจากการปรับปรุงหนวยงานระบบการทำงาน หรือการบริการ สหกรณจะปฏิบัติ ดังนี้
(ก) แจงวันที่เลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน
(ข) จายคาชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากคาชดเชยตามขอ 87 เทากับคาจางอัตรา
สุดทาย 15 วัน ตอการทำงาน 1 ป สำหรับเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ
ที่ทำงานติดตอกัน 6 ปขึ้นไป ทั้งนี้ คาชดเชยพิเศษดังกลาว จะไมเกินคาจาง
อัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน
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หมวด 20
การพนสภาพการเปนเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 86 ตาย หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณ ถึงแกความตายไมวาจะดวยเหตุใดๆ ก็ตามและ
ใหรวมถึงการที่ศาลไดมีคำสั่งใหเปนคนสาบสูญ
ขอ 87 ลาออก หมายถึง เจ าหนาที่ข องสหกรณ แสดงเจตนาหรื อขอลาออกจากการเป น
เจ าหน าที่ ข องสหกรณ โดยยื่ นแสดงความจำนงเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการภายในกำหนด
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ เจาหนาที่ของสหกรณประสงคจะลาออก เมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดำเนินการ และหรือครบกำหนดเวลาที่ขอลาออกจึงจะถือวาพนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ของ
สหกรณ
ขอ 88 เกษียณอายุ หมายถึง สหกรณใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ พนสภาพการเปน
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ซึ่งถือเปนการ”เลิกสัญญาจาง” โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(1) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณ
(2) เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณครบเกษียณอายุในปใดตาม (1) สหกรณจะให
เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูนั้นพนสภาพการเปนเจาหนาที่และลูกจางของ
สหกรณนับแตวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป
(3) การขอขยายหรือตออายุงานภายหลังเกษียณอายุ สหกรณจะพิจารณาตามความ
เหมาะสม
ขอ 89 ใหออก หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณ กระทำผิดวินัยเปนเหตุใหสหกรณเสียหาย แต
ไมถึงขั้นรายแรง ซึ่งเปนการเลิกจางตามที่กำหนดไวในขอ 67
ขอ 90 ไลออก หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณ ถูกลงโทษฐานกระทำความผิดทางวินัยอยาง
รายแรง ซึ่งถือเปนการเลิกจางตามที่กำหนดไวในขอ 66
ขอ 91 การสิ้นสุดการจางตามสัญ ญาจาง หากสหกรณกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจางใน
สัญ ญาจางไวเป นรายบุคคลอยางไร ก็ใหระยะเวลาการจางสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญ ญาจ างเปน
รายบุคคลนั้น
หมวด 21
เบ็ดเตล็ด
ขอ 92 การหยุ ดกิจการชั่ว คราว ในกรณี ที่ส หกรณมีความจำเปน ตอ งหยุดกิ จการเป น การ
ชั่วคราว เนื่องจากหนวยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณตั้งอยู หยุดกิจการ หรือสหกรณประสบภาวะทาง
เศรษฐกิจ สหกรณจะแจงเหตุการณหยุดกิจการใหทราบลวงหนา และจายเงินในระหวางหยุดกิจการในอัตรา
รอยละ 75 ของเงินเดือนหรือคาจาง
ขอ 93 กฎ ระเบียบอื่นๆ
(1) กฎ ระเบียบ คำสั่ง ซึ่งใชบังคับกับสวนงานใดสวนงานหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหถือ
วาเปนสวนหนึ่งของขอบังคับในการทำงานนี้ดวย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน
สัญญาจาง หนังสือค้ำประกันและขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
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(2) การใดที่มิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คำสั่ง ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 94 การบังคับใช
(1) ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ใหมีความเขาใจ
อยางชัดแจง เพื่อใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง และมอบใหแกเจาหนาที่และ
ลูกจางของสหกรณทุกคน
(2) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทุกคนจะปฏิบัติเสธวาไมทราบเงื่อนไข
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ไมได
(3) เจาหนาที่ระดับบังคับบัญชาและคณะกรรมการดำเนินการ เปนผูควบคุมดูแลให
เจาหนาที่ระดับ ปฏิบัติการ และลูกจางของสหกรณ ปฏิบัติตามระเบียบอยาง
ถูกตองและเครงครัด
หมวด 22
บทเฉพาะกาล
ขอ 95 ผูที่สหกรณจางไวแลวกอนใชระเบียบนี้ ใหถือเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ
ตามระเบียบนี้ และไดสิทธิตามระเบียบนี้ทุกประการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 96 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ผูใดมีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จ เมื่อพนจากตำแหนง
ตามขอ 47 หรือเงินอื่นๆ ใด หากมีภาระหนี้สินและภาระผูกพันกับสหกรณ สหกรณจะนำเงินที่เจาหนาที่พึงมี
สิทธิไดรับทั้งหมดมาชำระหนี้ใหกับสหกรณ หากมีเงินเหลือจึงจะคืนใหกับเจาหนาที่ตอไป
ขอ 97 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2562
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