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ระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด 

วาดวยเจาหนาที่ และขอบังคับเกี่ยวกบัการทำงาน พ.ศ. 2562 

……………………………………………… 

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด พ.ศ. 2559 ขอ 81(9), 

ขอ 108(6) ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2562 และเพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 จึงไดกำหนดระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562 

ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรยีกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด วาดวยเจาหนาที่ 

และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2562”  

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป  

 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด วาดวยเจาหนาท่ี และ

ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2560 และระเบียบที่แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ตลอดจนบรรดาระเบียบ คำสั่ง 

ประกาศ มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบนี้แทน    

  หมวด 1 

  บททั่วไป 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้  

 “สหกรณ” หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคายภาณุรงัษี จำกัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 

   คายภาณุรังษี จำกัด 

 “คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 

    คายภาณุรงัษี จำกัด 

 “เจาหนาที่”  หมายถึง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับที่สหกรณจางไว 

    ปฏิบัติงาน ไดแก ผูชวยผูจัดการ, หัวหนาฝาย, 

    เจาหนาที่ธุรการ, เจาหนาที่การเงิน, เจาหนาท่ี 

    บัญชี, เจาหนาทีป่ระจำหนวยและเจาหนาที่อ่ืนๆ 

 “ลูกจาง”   หมายถึง ผูท่ีสหกรณจางปฏิบัติงานประจำตำแหนง 

    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 ตำแหนงเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ ตำแหนงใด จะมีเทาใด ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของงาน รวมท้ังขอเสนอแนะของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งตำแหนงเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ มีดังน้ี 

  (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 

  อตัราเงินเดือนและคาจาง 

 ขอ 7 ใหกำหนดอัตราเงินเดือนและคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณไว โดยจัดทำ

เปนบัญชีแนบทายระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการดำเนินการ  

  หมวด 4 

  การรับสมัคร การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน 

 ขอ 8 เมื่อสหกรณมีความจำเปนตองจางเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณใหคณะกรรมการ

ดำเนินการ มีอำนาจรับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตามหลักเกณฑในระเบียบน้ี 
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 ขอ 9 ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี้ 

  (1) มีสัญชาติไทย แตมิใชโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 

  (2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ  

  (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  (4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไรความสามารถ 

   หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 

   โรคเทาชางในระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษ 

   โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอยางอ่ืน ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด 

  (5) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  

  (6) ไมเปนบุคคลลมละลายโดยคำพิพากษาของศาล หรือเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว 

  (7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษถึงข้ันตองออกจากราชการ หรือหนวยงานของรัฐ 

    หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

  (8) ไมเปนผูเคยถูกรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตความผิด 

    ลหุโทษ หรอืความผิดอันไดกระทำโดยประมาท 

  (9) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากสหกรณโดยไดกระทำผิดวินัยไดรับโทษไลออกหรือใหออก 

  (10) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

  ขอ 10 ในการบรรจุแตงตั้งเจาหนาที่ หรือลูกจางของสหกรณ ใหสหกรณดำเนินการคัดเลือก 

หรือสอบคัดเลือก หรอืสอบแขงขันตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด 

  ขอ 11 การบรรจุและแตงตั้ง หรือเลื่อนตำแหนงเจาหนาที่ หรือลูกจางของสหกรณ ใหดำรง

ตำแหนงตางๆ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี  

  (1) เจาหนาที่ 

   (ก) เจาหนาที่ธุรการ ตองไดรับประกาศนียบัตร ไมต่ำกวา ประกาศนียบัตร 

    วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 

   (ข) เจาหนาที่อื่นๆ นอกจาก (1) ตองเปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

    (ปวส.) ขึ้นไป ตามสาขานั้นๆ หรือประกาศนยีบัตรประโยคอาชีวะชั้นสูง 

    ในทางที่สหกรณตองการ หรือปรญิญา ตามที่สหกรณตองการ 

  (2) หัวหนาฝาย 

   (ก) วุฒิ ปวช. หรอืเทียบเทา ตองปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สหกรณมาแลว 

    ไมนอยกวา 4 ป หรือ 

   (ข) วุฒิ ปวส. หรือเทียบเทา ตองปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สหกรณมาแลว 

    ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

   (ค) วุฒิปริญญาตร ีหรือสูงกวาปริญญาตรี ตองปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่ 

    สหกรณมาแลว ไมนอยกวา 2 ป 



-4- 
 

  (3) ผูชวยผูจัดการ ปฏิบัติงานในตำแหนงหัวหนาฝายในสหกรณมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

  (4) ลูกจาง มีพ้ืนฐานความรูไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และตองมีความรู 

      ความสามารถในงานที่จะปฏิบัติ หรือตองเปนชางฝมือและมีใบรับรองแสดงวาไดผาน 

      การปฏิบัติงานมาแลว เปนระยะเวลาพอสมควร 

  ขอ 12 การรับสมัคร ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ

ประกาศรับสมัครมีกำหนดเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยปดประกาศไว ณ สำนักงานสหกรณ และที่หนวยงาน

อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและอาจประกาศ ทางสื่อตางๆ ในกรณีที่ไมมีผูสมัคร ใหคณะกรรมการดำเนินการ 

พิจารณาตามความเหมาะสม 

  ขอ 13 ผูประสงคที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหย่ืนใบ

สมัครตามแบบที่สหกรณกำหนดพรอมหลักฐานแสดงพ้ืนความรู สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน

บานและใบรับรองแพทย โดยใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ตอประธานกรรมการ หรือผูจัดการสหกรณ หรือ

เจาหนาที่สหกรณ ที่ไดรับมอบหมาย ณ สำนักงานสหกรณ 

  ขอ 14 ใหคณะกรรมการดำเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง จากคณะกรรมการ

ดำเนินการ หรือ เจาหนาท่ีในตำแหนงไมต่ำกวาผูชวยผูจัดการ มีจำนวนไมนอยกวา 3 คน ทำหนาที่ดำเนินการ

คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรอืสอบแขงขัน โดยมีประธานกรรมการสอบคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง 

  ขอ 15 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการจัดใหสอบในวิชา ดังตอไปนี้ 

  (1) ความรูเก่ียวกับกฎหมาย กฎขอบังคบั ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับสหกรณ 

  (2) ความรูทั่วไป 

  (3) วิชาเฉพาะตำแหนงตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

  (4) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง 

 ผูสอบคัดเลือก หรือผูสอบแขงขัน ตองไดคะแนนแตละวิชา ไมนอยกวารอยละ 50 และ

ไดคะแนนรวม ไมนอยกวารอยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเปนผูสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันได 

  ขอ 16 ในกรณีจำเปน เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชนของสหกรณ คณะกรรมการ

ดำเนินการ อาจพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหดำเนินการสรรหา หรือคัดเลือก เจาหนาท่ีสหกรณบางตำแหนง

โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอ 14 ก็ไดแตทั้งนี้มติความเห็นชอบของคณะกรรมการตองเปนเอกฉันท 

  ขอ 17 เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันเสร็จสิ้นแลว ใหประธาน

กรรมการสอบ ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแขงขันไดเรียงตามลำดับคะแนน

ไว ณ สำนักงานของสหกรณ และใหเสนอผลการคดัเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตอคณะกรรมการ

ดำเนินการ โดยเร็ว 
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หมวด 5 

 การบรรจุและแตงต้ัง หรือเลื่อนตำแหนงเจาหนาที่ ใหดำรงตำแหนงตางๆ 

  ขอ 18 ในการบรรจุและแตงตั้ง หรือเลื่อนตำแหนงเจาหนาที่ ใหดำรงตำแหนงตางๆ ให

ดำเนินการ ดังนี้ 

  (1) ผูที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ จะตองผานการ

ทดลองการปฏิบัติงานเปนระยะเวลาหกเดือน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเปนผูประเมินผลการทดลองการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะแจงใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทราบเปนหนังสือเมื่อเริ่มการจางงาน  

  (2) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไมผานการทดลองงาน สหกรณมีสิทธิเลิกจาง

โดยถือวาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรบัทราบเงื่อนไขการทดลองงานแลวตามขอ 18.1  

 (3) ตำแหนงที่ไมสูงกวาผูชวยผูจัดการ ใหผูจัดการเสนอตัวบุคคลในการบรรจุและ

แตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ให

ประธานกรรมการเปนผูสั่งแตงตั้งตามมติคณะกรรมการดำเนินการ น้ัน 

  ขอ 19 การบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่สหกรณ ในอัตราเงินเดือนเทาใดนั้น ใหเปนไปตาม

บัญชีเงินเดือนของสหกรณท่ีกำหนดไว ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ  

  ขอ 20 ในการกำหนดเงินประจำตำแหนงหรือเงินคาตอบแทนของเจาหนาท่ีสหกรณ ที่สมควร

จะไดรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนตามสายงานที่จำเปนและสำคัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนตอ

สหกรณ เชน ตำแหนงผูชวยผูจัดการ และเจาหนาที่อ่ืนๆ ฯลฯ ใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาตามความ

เหมาะสม 

   หมวด 6 

  หลักประกันของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 

 ขอ 21 ในการจางหรือแตงตั้งเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ หามมิใหคณะกรรมการ

ดำเนินการ เรยีกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากเจาหนาที่และ

ลูกจางของสหกรณ ไมวาทรัพยสินอื่นหรือการค้ำประกันดวยบุคคล เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำน้ัน 

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของสหกรณ ซึ่งอาจกอใหเกิด

ความเสียหายแกสหกรณได และในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันหรือทำสัญญาประกันกับเจาหนาที่

และลูกจางของสหกรณ เพ่ือชดใชความเสียหายที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณเปนผูกระทำ เมื่อสหกรณ

เลิกจาง หรือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหสหกรณคืนหลักประกัน

พรอมดอกเบี้ย(ถามี) ใหแกเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สหกรณเลิกจาง หรือ

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแลวแตกรณี  

 ขอ 22 ลักษณะหรือสภาพของงานที่สหกรณจะเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือ

หลักประกันความเสียหายในการทำงานจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดแก  

  (1) งานสมุหบัญชี  

  (2) งานเจาหนาที่เก็บหรือจายเงิน  

  (3) งานควบคมุหรือรับผิดชอบเก่ียวกับวัตถุของมีคา  
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  (4) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรพัยสินของสหกรณหรือที่อยูในความรับผิดชอบของ 

     สหกรณ  

  (5) งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน  

  (6) งานควบคมุหรือรับผิดชอบยานพาหนะ  

  (7) งานที่มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการคลังสินคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพย 

     ใหเชาซื้อ ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจำนอง รับจำนำ รับโอน หรือรับจัดสงเงิน หรือ 

     การธนาคาร ทั้งน้ี เฉพาะเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ ซึ่งเปน ผูควบคุมเงนิ 

     หรือทรพัยสินเพื่อการท่ีวานั้น  

 ขอ 23 หลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานมี 3 ประเภท ไดแก  

  (1) เงินสด  

  (2) ทรัพยสิน  

  (3) การคำ้ประกันดวยบุคคล  

 ขอ 24 ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับประกันเปนเงินสด จำนวนเงินที่เรียกหรือรบัตองไมเกิน 

60 เทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรับ และในกรณีที่เงินประกันซึ่ง

สหกรณรับไวดังกลาวลดลง เนื่องจากนำไปชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงิน

ประกันตามขอตกลง หรือไดรับความยินยอมจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณแลว สหกรณจะเรียกหรือ 

รับเงินประกันเพ่ิมไดเทาจำนวนเงินที่ลดลง  

 ขอ 25 ใหสหกรณนำเงินประกัน ฝากไวกับบัญชีเงินฝากสหกรณที่เจาหนาที่และลูกจางของ

สหกรณเปดบัญชีไวกับสหกรณโดยใหสหกรณอายัดเงินจำนวนดังกลาว และแจงใหเจาหนาที่และลูกจางของ

สหกรณทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับเงินประกัน คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการดังกลาวให

สหกรณเปนผูออก  

 ขอ 26 ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันเปนทรัพยสิน ทรัพยสินท่ีเรียกหรือรับเปน

หลักประกัน ไดแกทรัพยสิน ดังตอไปนี้  

  (1) สมุดเงินฝากประจำธนาคาร  

  (2) หนังสือค้ำประกันของธนาคาร  

  ทรัพยสินดังกลาวขางตนตองมีมูลคาไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ย

ที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรับ โดยใหสหกรณเปนผูเก็บรักษาหลักประกันไว หามมิใหนายจางแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิ 

ในทรพัยสินตาม (1) เปนของสหกรณหรือบุคคลอ่ืน  

 ขอ 27 ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันโดยการค้ำประกันดวยบุคคล วงเงินค้ำ

ประกันที่สหกรณเรียก ใหผูค้ำประกันรับผิดชอบตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ยที่

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรับ ใหสหกรณจัดทำหนังสือสัญญาค้ำประกันสามฉบับ โดยใหสหกรณ 

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ และผูค้ำประกันเก็บ ฝายละฉบับ  
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 ขอ 28 ในกรณีที่สหกรณเรียกหรือรับหลักประกันตามขอ 23 หลายประเภทรวมกัน เมื่อ

คำนวณจำนวนมูลคาของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแลวตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดย

เฉลี่ยทีเ่จาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดรบั  

 ขอ 29 ใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ำประกัน และหลักประกัน

ทุกป ทั้งนี้ เพ่ือใหทราบวาหลักประกันน้ันมีราคาเพียงพอที่จะคุมกับความรบัผิดชอบของเจาหนาที่และลูกจาง

ของสหกรณ และเพ่ือแกปญหากรณีที่ผูค้ำประกันถึงแกกรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกันมีราคา

เปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏวาหลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลงใหคณะกรรมการ

ดำเนินการ รีบดำเนินการเรยีกหลักประกันจากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณเพ่ือเพ่ิมเติมใหเพียงพอที่จะคุม

กับลักษณะและปรมิาณงานในความรับผิดชอบทันที  

 ขอ 30 ถาคณะกรรมการดำเนินการ ละเลยไมปฏิบัติตามขอ 22 หรือขอ 29 คณะกรรมการ

ดำเนินการ จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกสหกรณ ฐานละเวนไมปฏิบัติตามหนาที่ โดยรวมกัน

ชดใชคาเสียหายจนครบจำนวนใหแกสหกรณ  

  หมวด 7 

อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูชวยผูจัดการ และเจาหนาที่อื่นๆ 

ผูชวยผูจัดการ 

 ขอ 31 ผูชวยผูจัดการ มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้.-  

  (1)  ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการมอบหมาย  

  (2)  ในกรณท่ีีไมมีผูจัดการ ใหผูชวยผูจัดการ ทำหนาที่ผูจัดการ  

  (3)  ในกรณทีี่ผูจัดการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหผูชวยผูจัดการปฏิบัติหนาที่แทน 

(4) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการมอบหมายให 

หรือตามทีค่วรกระทำเพื่อใหกิจการในหนาที่ของตนลุลวงไปดวยดี 

เจาหนาที่การเงิน 

 ขอ 32 เจาหนาที่การเงิน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดังตอไปนี้  

(1) ชวยปฏิบัติงานท่ีเปนหนาที่ของเหรัญญิกหรือกรรมการซึ่งไดรับมอบหมายให 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ  

(2) รับ – จาย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณภายในอำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก 

ผูจัดการ  

(3) ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจายและรวบรวมหลักฐานการ รบั – จายเงินสด 

ของสหกรณและเสนอสมุดเงินสดรับ – จาย พรอมหลักฐานการรับจายใหผูจัดการ 

หรือประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเปน

ประจำวัน  

(4) จัดทำทะเบียนจายเงินเดือน เงินสวัสดิการตางๆ ตามที่เจาหนาท่ีและลูกจางของ

สหกรณมีสิทธิไดรับ  

  (5) จัดทำทะเบียนเงินสดสะสมของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ  
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  (6) จัดทำเกี่ยวกับการรับเงนิฝากออมทรัพยและเงนิฝากประจำ  

  (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  

เจาหนาท่ีบัญชี 

 ขอ 33 เจาหนาที่บัญชี มีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดังตอไปนี้  

(1) แยกใบสำคัญการรับจายเงินซึ่งเจาหนาที่การเงนิมอบใหเขาสลิปลูกหน้ีเจาหนี้ตาม 

ประเภทการจาย หรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจำวัน  

  (2) ลงรายการรับจายตามสลิปที่แยกแลวในสมุดสรุปประจำวัน  

  (3) ลงรายงานผานจากสมุดสรุปประจำวันเขาสมุดรวมบัญชีท่ัวไป  

  (4) ทำงบทดลองประจำเดือน ทดสอบความถูกตองของบัญชี  

  (5) จัดทำและควบคุมงบคงเหลือทายแฟมทะเบียนทุนเรือนหุน บัญชีเงนิกู ซึ่งเจาหนาที่ 

       หนวยตางๆ สงมา วาตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไปหรือไมเปนประจำ 

    ทุกเดือนรวมทั้งจัดสงสำเนาทะเบียนหุนและแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกลาว 

     ภายใน 90 วัน นบัแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

  (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ  

เจาหนาที่ธุรการ 

 ขอ 34 เจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดังตอไปนี้.-  

  (1) ทำหนาที่งานสารบรรณโดยทั่วไป  

(2) รับสมัครผูเปนสมาชิก โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกและดัชนีชื่อสมาชิกตามอักษร 

รวมท้ังจัดสงสำเนาทะเบียนสมาชิกและแจงการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกลาวตอ 

      นายทะเบียน 

  (3) รับคำขอกูเงินจากสมาชิก และตรวจสอบคำขอกูเงินโดยทำทะเบียนคำขอกูเงินแตละ 

     ประเภทไว 

  (4) รวบรวมและเก็บรักษาคำขอกู หนังสือกูและหนังสือค้ำประกัน  

  (5) รับหนังสือแสดงความจำนงการเปล่ียนแปลงคาหุน เงินงวดชำระหนี้  

  (6) รับใบลาออกของสมาชิก และตรวจสอบความถูกตองตางๆ  

  (7) งานประชาสัมพันธ งานบรรจุแตงตั้ง 

  (8) รับ สง บันทึก เสนอ และราง พิมพหนังสือโตตอบเก่ียวกับการดำเนินการ และการ 

     ติดตอท่ัวไปของสหกรณ รวมทั้งเก็บรกัษาเอกสารของสหกรณไวตามลักษณะและ 

     ประเภทของเอกสารนั้น  

  (9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ 
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เจาหนาที่ประจำหนวย 

 ขอ 35 เจาหนาที่ประจำหนวย มีหนาที่และ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน

ดังตอไปนี ้

  (1) ตรวจสอบคำขอกูของสมาชิกเก่ียวกับการถือหุนและหนี้สิน  

  (2) จัดทำสัญญาเงินกู และสัญญาค้ำประกัน  

  (3) จัดทำทะเบียนหนังสือกูเงิน  

  (4) จัดทำบัญชีเงนิกู 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 หรอืผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณอ่ืนๆ ปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายบุคคลดังกลาว

ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณจนครบจำนวนในการปฏิบัติหนาที่ ผูจัดการและเจาหนาที่และ

ลูกจางของสหกรณอ่ืนๆ ตองกระทำตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณตลอดจนคำสั่งของ

ผูบังคับบัญชาในกรณีที่ไมมีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือ คำสั่ง ดังกลาวนั้นก็ตองกระทำตามทางอันสมควร 

เพ่ือใหบังเกิดผลดีแกสหกรณ เพื่อเปนขอผูกพัน ใหผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ หรือเจาหนาที่และลูกจางของ

สหกรณอ่ืนๆ ลงลายมือชื่อรับทราบในการปฏิบัติหนาที่ไวดวย  

  หมวด 8 

การปฏิบัติหนาที่แทนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณหรือผูจัดการและการเปลี่ยนตัวผูจัดการ 

 ขอ 37 ถาตำแหนงเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณวางลง และยังไมไดแตงตั้งผูใดดำรง

ตำแหนงนั้นหรือผูดำรงตำแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ประธานกรรมการ มีอำนาจสั่งให

เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณท่ีเห็นวาสมควรรักษาการในตำแหนง หรือรักษาการแทนชั่วคราวได แตการให

รักษาการในตำแหนงผูจัดการ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อไดรับความเห็นชอบ

โดยมติ ไมนอยกวา 2 ใน 3 แหงองคประชุมนั้นเสียกอน 

 ขอ 38 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผูจัดการ ใหคณะกรรมการดำเนินการ จัดใหมีการตรวจสอบ

หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพยสินตลอดจนครุภัณฑ และวัสดุคงเหลือของสหกรณ เพ่ือทราบ

ฐานะอันแทจริงของสหกรณ กอนที่จะไดสงมอบงาน 
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  หมวด 9 

  การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง 

 ขอ 39 การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางของเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ใหรวมถึงการ

ปรับ/เพิ่มเงินเดือนหรือคาจาง โดยใหพิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ 

คุณภาพและปริมาณงานในหนาที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชี

ที่แลวของสหกรณ ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณในปหนึ่งๆ ใหเลื่อนไดไมเกิน 

2 ขั้น และตองอยูภายในวงเงินงบประมาณสำหรับเลื่อนเงินเดือนและคาจางประจำปที่ขออนุมัติจากที่ประชุม

ใหญสามัญประจำป 

 ขอ 40 สหกรณจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืนหรอืคาจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 

ดังนี้.- 

(1) ครั้งที่ 1 ใหพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 
   ภายในวันท่ี 31 มีนาคมของทุกป และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน เปนตนไป 

   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง ครั้งที่ 1 ใหคิดโควตาการเลื่อนขั้น 
   เงินเดือนและคาจางกรณีพิเศษ ไมเกิน 1 ขั้น จำนวนรอยละ 25 ของเจาหนาที่ 

   และลูกจางของสหกรณ กรณีมีเศษจะพิจารณาเพิ่มเติมใหเต็มก็ได โดยใหอยู 

   ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 

  (2) ครั้งที่ 2 ใหพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 
   ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกป และใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม เปนตนไป 

   การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง ครั้งที่ 2 ใหคิดจากกรอบงบเงินเดือนหรือ 
   คาจางของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไดรับในปนั้น โดยใหคิดกรอบ 

   วงเงินท่ีเหมาะสมทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ  

   ในแตละป ทั้งนี้ จำนวนผูไดรบัการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือคาจางรวมทั้งป 2 ขั้น 

   ตองไมเกินโควตา เม่ือคราวเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน ) 
  (3) ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงสุดในแต 

   ละตำแหนง ไมสามารถพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางไดใหคณะกรรมการ 

   ดำเนินการ พิจารณาจายคาตอบแทนให 2% ในกรณีปกติ หรือ 4% ในกรณีพิเศษ 

   ในการพิจารณาแตละครั้ง ทั้งนี้ ตองไมเกินโควตาที่กำหนด 

  (4) เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ซึ่งมีเวลาการทำงานในสหกรณไมครบรอบครึ่งป 

   ทางบัญชีของสหกรณ ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง 

   แตถาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไดทำงานมาตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป ในรอบ 

   ครึ่งปน้ัน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษ คณะกรรมการดำเนินการ 

   อาจพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือนได ไมเกิน 0.5 ขั้น 

 ขอ 41 ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือคาจางของเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ ในตำแหนง

ไมสูงกวาผูช วยผูจัดการ ใหผูจัดการมีหน าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  แลวนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ ใหความเห็นชอบ ใหประธานกรรมการ มีอำนาจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ

คาจาง 
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 ขอ 42 การปรับเงินเดือน เมื่อเจาหนาที ่และลูกจางของสหกรณไดรับการเสนอเลื ่อน 

ตำแหนงใหดำรงตำแหนงที่สูงกวาเดิม ซึ่งมีความรับผิดชอบและความสำคัญของงานเพิ่มข้ึน ก็จะไดรับการ

พิจารณาปรับเงินเดือนใหตามที่ผูมีอำนาจเลื่อนตำแหนงกำหนด แตไมนอยกวาเงินเดือนท่ีไดรับอัตราเดิม 

   ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ อาจ

ยกเวนเปนรายๆ ไป โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ กรณียกเวนไมเปนไปตามความใน

ขอนี้ ตองมีมติเปนเอกฉันท 

 ขอ 43 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ซึ่งมีเวลาทำงานในสหกรณไมครบรอบครึ่งปทาง

บัญชีของสหกรณ หรือมีขอบกพรองในรอบครึ่งปทางบัญชีแลว ดังตอไปนี้ ไมใหไดรับการพิจารณาเลื่อน

เงินเดอืนหรอืคาจาง 

(1) ในครึ่งปที่แลวมา ไดรับการบรรจุเขาทำงานมาแลว เปนเวลานอยกวา 4 เดือน 

(2) ในครึ่งปที่แลวมาลากิจสวนตัวและลาปวยรวมกันเกิน 6 ครั้ง หรือมาสายเกิน 8 ครั้ง 

(3) ในครึ่งปท่ีแลวมา 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 ใหคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดจำนวนเงินโบนัสที ่จะจายใหแกผู จัดการ 

หรือผูชวยผูจัดการ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตามสวนแหงอัตราเงินเดือนของแตละคน แตอยางสูงไมเกิน 

4 เทาของอัตราเงินเดือนในเดือนสุดทายของปทางบัญชีนั้นๆ เวนแตเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูใดมีเวลา

ทำงานไมเต็มปทางบัญชีใดๆ ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตามสวนแหงเวลาทำงานในปทางบัญชีนั้น  

 ขอ 46 คณะกรรมการดำเนินการ อาจไมจายเงินโบนัสไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแก

เจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณคนใดก็ได หากปรากฏวาผูจัดการ หรือผูชวยผูจัดการ เจาหนาที่และลูกจาง

ของสหกรณนั้นปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาด หรือบกพรองอยูเปนประจำ  ไมอุทิศเวลาใหแกสหกรณ ทั้งไมพยายาม

ขวนขวายแกไขขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของตน  

 ขอ 47 เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณคนใด ทำงานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอย เปน

เวลาไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ มีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จเมื่อออกจากตำแหนง ตามขอ 86 (ตาย), 87 (ลาออก)

และ 88 (เกษียณอายุ)  
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  ในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณถูกใหออกจากตำแหนงตามขอ 89 (ใหออก)

และขอ 90 (ไลออก) สหกรณอาจงดจายเงนิบำเหน็จท่ีควรจะไดรับในกรณีปกติก็ได 

  เงินบำเหน็จนั้น ใหไดรับคราวเดียวมีจำนวนเทากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดทาย คูณจำนวน

แหงเวลาทำงาน เศษของปถาถึงครึ่งหนึ่ง ใหนับเปนปเต็ม แตถาไมถึงครึ่งหนึ่งใหตัดออก 

 ขอ 48 เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณ ซึ่งออกจากตำแหนงเพราะเสียชีวิต สหกรณจะ

จายเงินบำเหน็จใหแกผูที่ เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ไดแสดงเจตนาไวหรือหากไมไดแสดงเจตนาไว

สหกรณจะจายเงินบำเหนจ็ใหแกทายาท 

 ขอ 49 เพื่อประโยชนแกการจายเงนิบำเหน็จแกเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณใหสหกรณ

ตั้ง “เงินสำรองจายเงินบำเหน็จ” ไวโดยตัดจายเปนคาใชจายประจำปตามจำนวนท่ีคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาเห็นสมควร 

 ขอ 50 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณคนใดตาย ในระหวางอยูในตำแหนง ใหทายาทหรือ

ผูจัดการศพ มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแกสมาชิกที่เสียชีวิต ตามระเบียบสหกรณฯ เพ่ือเปนคาจัดการศพ  

  หมวด 11 

  วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก 

 ขอ 51 วันทำงาน สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ทำงานสัปดาหละ 

5 วัน ตั้งแตวันจันทร ถึง วันศุกร  

 ขอ 52 เวลาทำงานปกติ  สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทำงานวันละ 

7 ชม. เวลา 0830 – 1630  

 ขอ 53 เวลาพัก  สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ หยุดพักระหวางการ

ทำงานปกติ เวลา 1200 – 1300 ในกรณทีี่สหกรณและเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ตกลงกำหนดเวลาพัก

ระหวางการทำงานตามวรรคหนึ่งเปนอยางอื่นก็ยอมกระทำได โดยเวลาพักไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ท้ังนี้ เพ่ือให

เกิดความราบรื่นและอำนวยความสะดวกแกสมาชิกที่มาใชบริการ 

  หมวด 12 

  วันหยุด และหลักเกณฑการหยุด 

 ขอ 54 วันหยุดประจำสัปดาห สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ หยุด

ประจำสัปดาห สัปดาหละ 2 วัน ไดแก วันเสาร - วันอาทิตย  

 ขอ 55 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ หยุดงาน

ตามประเพณีไดปละไมต่ำกวา 13 วัน และในจำนวนวันหยุดตามประเพณีดังกลาว ตองรวมวันแรงงานแหงชาติ 

หรือตามท่ีทางราชการกำหนด หรือตามมติคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งใหหยุดการปฏิบัติงาน 
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  หมวด 13 

  การจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

  ขอ 56 การจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลากรณีเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณมี

ความจำเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติและไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาปกติดังกลาว ให

ไดรับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตามอัตราและหลักเกณฑ ดังน้ี 

   (1) วันละ 200 บาท สำหรบัการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ เปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาสามชั่วโมงครึ่ง 

   (2) วันละ 400 บาท สำหรบัรายละเอียด ดังนี้ 

  (ก) การปฏิบัติงานในวันหยุดเตม็วัน เหมือนวันทำงานปกติ หรือเวลาที่สหกรณ 

   เห็นสมควร ท้ังนี้ตองไมนอยกวา 7 ชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก 

  (ข) กรณีปกติ ไมครบตามหลักเกณฑ (1) ใหผูปฏิบัติงานไดรับเงินคาตอบแทน 

   ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท เศษของชั่วโมงใหตัดท้ิง 

 ขอ 57 เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

ในชวงเวลาเดียวกับที่ตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติจะเบิกเงนิคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได เมื่องดเงิน

คาตอบแทนอื่นอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยางเดียว 

 ขอ 58 ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 

  หมวด 14 

  วันลาและหลักเกณฑการลา 

  ขอ 59 การลาแบงออกเปน 8 ประเภท คือ 

(1) การลาพักผอนประจำป 

(2) การลาปวย 

(3) การลาทำหมัน 

(4) การลาคลอดบุตร 

(5) การลากิจ 

(6) การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ 

(7) การลาเพ่ือฝกความพรั่งพรอมทางทหาร 

(8) การลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรู 

 ขอ 60 วันลาพักผอนประจำป สหกรณกำหนดใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณท่ีทำงาน

ครบหนึ่งปมีสิทธิลาพักผอนประจำปได จำนวน 10 วันทำการตอป โดยจะจัดใหหยุดภายในปถัดไป ซึ่งวันลา

พักผอนประจำป หากเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไมหยุดในปที่มีสิทธิก็สามารถสะสม และเลื่อนวันลา

พักผอนประจำปท่ียังมิไดหยุดในปนั้น รวมเขากับวันลาพักผอนประจำปตอๆ ไปไดไมเกิน 20 วัน ทำการ  

 ขอ 61 เจาหนาที่และลกูจางของสหกรณจะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายกอนจึงจะหยุดงานได มิฉะนั้นจะถือวาผูนั้นขาดงาน  
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  ขอ 62 วันลา เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาหยุดได ดังน้ี  

(1) การลาปวย เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง 

 การประสบอันตรายหรือการเจ็บปวย เนื่องจากการทำงานจนไมสามารถมา

ปฏิบั ติงานไดตามปกติ และวันลาคลอดบุตร สหกรณจะใหหยุดงานตาม

ความเห็นแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง โดยไมถือเปนวันลาปวย  

(2) การลาทำหมัน เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาหยุดงานเพ่ือการ 

ทำหมันไดตามจำนวนวันที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึงของโรงพยาบาลกำหนด

และออกใบรับรอง  

(3) การลาคลอดบุตร เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณหญิงมสีิทธิหยุดงานกอนหรือ 

หลังการคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย  

(4) การลากิจ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิลาหยุดงานเพ่ือกิจธุระจำเปนได 

ไมเกิน 15 วันตอป การลากิจเพ่ือกิจธุระจำเปน จะตองเปนกิจธุระเกี่ยวกับความ

จำเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น  

(5) ลาเพื่อการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจจ ตามจำนวนที่สหกรณอนุญาตแตไมเกิน 

 120 วันตอป  

(6) การลาเพ่ือฝกความพรั่งพรอมทางทหาร เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิ 

การลาหยุดงานเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชา

ทหาร หรือเพ่ือทดสอบความพรั่งพรอมทางทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกำหนด  

(7) การลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีสิทธิ 

ลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดปหนึ่งไมเกิน 15 วัน ใน

กรณีดังตอไปนี้  

 (ก) เพ่ือประโยชนตอการแรงงาน และสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะ 

 ความชำนาญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของเจาหนาที่และ 

 ลูกจางของสหกรณ 

 (ข) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น แตไม 

     รวมถึงการลาไปศึกษาตอ  

 (ค) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณยื่นใบลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

     เมื่อสหกรณอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานเพ่ือการดังกลาวได  
  



-15- 
 

หลักเกณฑการลา 

 ขอ 63 หลักเกณฑการลา  

(1) การลาปวย เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณท่ีเจ็บปวยจนไมสามารถทำงาน 

ตามปกติได จะตองปฏิบัติตามระเบียบการลาปวย ดังนี้  

(ก) กรณีทีเ่จาหนาที่และลูกจางของสหกรณ สามารถลาปวยลวงหนาไดใหยื่น 

ใบลาปวยตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนด กอนการหยุดงาน ตอผูจัดการหรือ

กรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีพรอมดวยหลกัฐาน (ถามี)  

 (ข) กรณทีี่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณเจ็บปวยกะทันหันและไมสามารถ 

ลาปวยลวงหนาได ก็ใหยื่นใบลาปวยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทำงาน

ตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 

แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน (ถามี)  

 (ค) การเจ็บปวยของเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ตั้งแต 3 วันทำงานขึ้นไป 

 สหกรณอาจจะใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณแสดงใบรับรองแพทย

แผนปจจุบันชั้นหน่ึง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ

ประกอบการลาปวยดวยก็ได  

 (ง) การลาปวยโดยมิไดเจ็บปวยจริง สหกรณถือวาเจาหนาที่และลูกจางของ 

สหกรณใชสิทธิโดยไมสุจริต อันเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี ยอมถูก

ลงโทษได  

 (2) การลาทำหมัน ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ยื่นใบลาลวงหนาตามใบลาที่

สหกรณกำหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี และเมื่อการทำหมันสิ้นสุดแลว ให

แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาดวย  

 (3) การลาคลอดบุตร  

  (ก)  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ประสงคจะหยุดงานกอนการคลอดบุตร 

   ใหย่ืนใบลาตามแบบที่ สหกรณกำหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับ 

   มอบหมายกอนการหยุดงานแลวแตกรณี 

  (ข)  เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานได เนื่องจากการ 

   คลอดบุตร ใหย่ืนใบลาตามที่สหกรณกำหนด พรอมทั้งใบรับรองแพทยแผน 

   ปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลตอผูจัดการ หรอืกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

   แลวแตกรณี โดยใหยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแตวันกลับมาทำงาน 
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 (4) การลากิจ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่มีกิจธุระจำเปน อันไมสามารถ

หลีกเลี่ยงไดใหยื่นใบลากิจตอ ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

ตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนดพรอมดวยหลักฐาน  (ถามี) และเมื่อไดรับการอนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได 

ในกรณีที่มีความจำเปนเรงดวน ซึ่งไมอาจลาลวงหนาได ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณยื่นใบลากิจภายใน 

วันแรกที่มาทำงานพรอมหลักฐาน (ถามี) และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลว จึงจะถือเปนลากิจที่ถูกตองการลา 

ที่ไมมีเหตุผลอันสมควร สหกรณมีสิทธิไมอนุญาตใหลากิจได และใหถือวาเปนการขาดงาน  

 (5) การลาเพ่ืออุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่

ประสงคจะขอลาหยุดเพื่อการอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ใหยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณกำหนดตอผูจัดการ 

หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 45 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลา

ดังกลาว  

 (6) การลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ไดรับ

หมายเรียกทางทหาร เพื่อการตรวจสอบการฝกวิชาทหารหรือทดสอบความพรั่งพรอมทางทหาร ใหยื่นใบลา

ลวงหนาอยางนอย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณกำหนดพรอมดวยหลักฐานตอผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับ

มอบหมาย   แลวแตกรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกลาว แลวใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ

ผูนั้นกลับมารายงานตัวเพ่ือทำงานตามปกติภายใน 3 วัน  

 (7) การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ เจาหนาท่ีและลูกจางของ

สหกรณท่ีประสงคจะขอลาหยุดเพื่อเขารับการฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือ

การแสดง ความคิดเห็นเก่ียวกับงานดานแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพ่ิมทักษะในการทำงาน หรือการวัดผล

การศึกษาท่ีทางสวนราชการจัด หรืออนุญาตใหจัดข้ึน ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณยื่นใบลาตามแบบที่

สหกรณกำหนดตอ ผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยแสดง

หลักฐานประกอบการลาดังกลาวดวย สหกรณจะพิจารณาอนุญาตใหลาไดตามความจำเปน โดยไมเสียหายตอ

หนาที่ความรับผิดชอบ และงานของสหกรณ ประกอบกับประโยชนที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณจะไดรับ

เปนสำคัญสหกรณอาจไมอนุญาตใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูนั้นลาหยุดงานไดถา  

   (ก) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 30 วัน  

   (ข) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 3 ครั้ง  

   (ค) สหกรณมีความจำเปนเรงดวนเก่ียวกับงานที่เจาหนาที่และลูกจางของ 

      สหกรณผูนั้นปฏิบัติอยู หากอนุญาตใหลา แลวจะกอใหเกิดความเสียหาย 

      แกสหกรณ  

หมวด 15 

วินัย และโทษทางวินัย 

 ขอ 64 วินัย เจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณตองรักษาระเบียบวินัยโดยเครงครัด สหกรณ

กำหนดวินัยในการทำงานให เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณท่ีปฏิบัต ิดังน้ี  

  (1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ  

  (2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ  
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  (3) ตองใหการตอนรบั คำชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม และการสงเคราะหแก 

   ผูมาติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา ทั้งตองสุภาพ เรียบรอยตอสมาชิกของ 

   สหกรณและประชาชนทั่วไป หามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ  

  (4) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต 

   หามมิใหกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียนหรือกลั่นแกลง หรือจงใจกอใหเกิดความ 

   เสียหายแกสหกรณหรือผูใด และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตน ไมวา 

   ในทางตรงหรือทางออม หาผลประโยชนแกตนหรือผูอ่ืน  

  (5) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็วเต็มความสามารถ 

   ใหเกิดผลดแีละความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใส 

   ระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ  

  (6) ตองไมรายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา  

  (7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ  

  (8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ไมได  

  (9) ตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา 

   ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในกิจการของ 

   สหกรณโดยชอบดวยกฎหมาย และเปนธรรมในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ 

   หามมิใหกระทำการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต ผูบังคับบัญชาเหนือตน 

   ขึ้นไปสั่งใหกระทำหรือไดรับอนญุาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว  

  (10) ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่ว หามมิใหประพฤติตนในทางที่อาจ 

   ทำใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล 

   เสพสุรา หรือของมึนเมาอยางอ่ืน จนไมสามารถ ครองสติได เสพยาเสพติด 

   ใหโทษ มีหน้ีสินรุงรงั เลนการพนัน กระทำหรือยอมใหผูอื่นกระทำการอ่ืนใด 

   ซึ่งทำใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาท่ี  

  (11) ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น ในเวลาปฏิบัติหนาที่เปนอันขาด 

  (12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคี บรรดา 

   ผูอยูในวงงานของสหกรณ และตองไมกระทำการใดๆ อันอาจเปนเหตุ 

   กอใหเกิดการแตกแยกสามัคคี หรือกอใหเกิดความกระดางกระเดื่องในบรรดา 

   ผูอยูในวงงานสหกรณ  

  (13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอ่ืนที่เก่ียวของกับกิจการ 

   สหกรณ  

  (14) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ  

  (15) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองเชื่อฟงและปฏิบัตติามคำสั่งโดยชอบของ 

   ผูบังคบับัญชา  
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  (16) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองมาปฏิบัติงานใหตรงตามเวลา และลงบันทึก 

   เวลาทำงานตามท่ีกำหนด  

  (17) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย 

   ในการทำงาน  

  (18) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และ 

   อุปกรณการทำงานใหอยูในสภาพดีเปนระเบียบเรียบรอย ตามความจำเปนหรือ 

   ตามควรแกหนาที่ของตน  

  (19) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองชวยกันระมัดระวังและปองกันทรัพยสินใดๆ 

   ในบริเวณที่ทำงานโดยมิใหสูญหายหรอืเสียหายจากบุคคลใดๆ หรือจากภัยพิบัติ 

   อ่ืนๆ เทาที่สามารถจะทำได  

  (20) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองไมกระทำการทะเลาะวิวาท หรือทำราย 

   รางกายบุคคลใดในบริเวณท่ีทำงาน  

  (21) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณตองไมนำสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตราย 

   รายแรง หรอืวัตถุระเบิดเขามาบริเวณท่ีทำงาน  

 ขอ 65 โทษทางวินัย โทษผิดวินัยม ี4 สถาน คือ  

  (1) ไลออก  

  (2) ใหออก  

  (3) พักงานโดยไมจายคาจาง  

  (4) ภาคทัณฑ  

 ขอ 66 การลงโทษไลออก ใหกระทำในกรณีเจาหนาท่ีหรือลูกจางของสหกรณกระทำผิดวินัย

อยางรายแรง ดังระบุไวตอไปนี้  

(1) เปดเผยความลับของสหกรณ หรอืเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณหรือสหกรณ 

 จนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย  

(2) ทำความผิดตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

 หรือความผิดอันไดกระทำโดยประมาท  

  (3) ตองคำพิพากษาใหเปนคนลมละลาย  

  (4) ทุจริตตอหนาที่  

  (5) จงใจไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ เปนเหตุใหสหกรณไดรบัความ 

    เสียหายอยางรายแรง  

  (6) ขัดคำสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ และการขัดคำสั่งน้ัน 

    เปนเหตใุหสหกรณไดรับความเสยีหายอยางรายแรง  

  (7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง  

  (8) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง  

  (9) ประพฤติชั่วอยางรายแรง  
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  (10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณ หรือกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียน 

     สมาชิกสหกรณ  

  (11) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุอันควร  

 ขอ 67 การลงโทษใหออก ใหกระทำในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณกระทำผิดวินัย

เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย แตไมถึงข้ันรายแรง ดังระบุไวดังตอไปนี้ 

  (1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา  

  (2) จงใจไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ  

  (3) ละทิ้งหนาที่เนืองๆ  

  (4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง ๆ  

  (5) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจศีล  

  (6) ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศกัดิ์ของตำแหนงหนาท่ี  

 ขอ 68 การลงโทษไลออกและใหออกนั้น ใหคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูบังคับบัญชา

ตำแหนงผูจัดการ ตั ้งคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการดำเนินการ หรือเจาหนาที ่และลูกจางของ

สหกรณตำแหนงไมต่ำกวา ผูถูกกลาวหาอยางนอยสามคนเพื่อสอบสวน การสอบสวนนั้นใหกระทำใหเสร็จ

โดยเร็วอยางชาไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคำสั่ง เวนแตคณะกรรมการ

ดำเนินการ จะกำหนดเปนอยางอื่นแมผูถูกกลาวหาตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ใหสอบสวนตอไป

จนเสร็จ เม่ือสอบสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพรอมทั้งสำนวนการสอบสวนตอผูสั่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาใหความเห็น และเสนอตามลำดับจนถึงคณะกรรมการดำเนินการ  

 ขอ 69 ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ใหลงโทษไลออกโดยไมตอง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

(1) ทำความผดิตองรบัโทษจำคกุโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิด 

ลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท  

  (2) ตองคำพิพากษาใหเปนคนลมละลาย  

  (3) ทำความผิดเก่ียวกับทุจริตตอหนาที่และใหถอยคำสารภาพตอผูบังคบับัญชา 

    พนักงานสอบสวน หรอืศาล หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาทำความผิดเชนนั้น แมจะ 

    มิใหจำคุกก็ตาม  

  (4) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน และผูบังคบับัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุ 

    อันสมควร  

  ในกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานพรอมดวยหลักฐานตามลำดับจนถึง 

คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ เห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานน้ันก็ใหไลออกได  
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 ขอ 70 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ในกรณีท่ีเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณถูก

กลาวหาวากระทำผิดวินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกกลาวหาวากระทำการฝาฝน กฎ ระเบียบ 

คำสั่งหรือถูกกลาวหาวากระทำผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได

กระทำโดยประมาท สหกรณมีสิทธิสั่งพักงานเพ่ือสอบสวนความผิด เวนแตกรณีความผิดชัดแจงโดยมี

หลักเกณฑ ดังนี้  

  (1) คำสั่งพักงานตองทำเปนหนังสอืโดยระบุความผิด  

  (2) กำหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกิน 7 วัน  

  (3) สหกรณตองแจงคำสั่งพักงานใหเจาหนาที่หรือลูกจางทราบกอนการพักงาน  

  (4) สหกรณจะจายเงินเดือนหรือคาจางระหวางเจาหนาที่หรือลูกจางพักงานในอัตรา 

   ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทำงานที่เจาหนาที่หรือลูกจางไดรับกอน 

   ถูกสั่งพักงาน  

  (5) ในกรณีที่สอบสวนแลวเจาหนาที่หรือลูกจางมิไดกระทำความผิด สหกรณจะ 

   จายคาจางเทากับคาจางในวันทำงานปกตินับแตวันที่สั่งพักงาน โดยใหถือวาเงินตาม 

   (4) เปนสวนหนึ่งของคาจางพรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป  

 ขอ 71 ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณกระทำผิดวินัย แตโทษไมถึงไลออก

หรือใหออก ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษพักงานโดยไมจายคาจางก็ได หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนหรือ

เปนความผิดเล็กนอยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดนั้นใหปรากฏเปนหนังสือ และจะใหทำทัณฑบน

ไวดวยก็ได  

 การลงโทษตามวรรคแรกสำหรับเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณในตำแหนงตั้งแตหัวหนา

ฝายลงไปใหผูจัดการหรือมีอำนาจสั่งลงโทษได  

 ในกรณีลงโทษพักงานโดยไมจายคาจาง จะตองมีคำสั่งเปนหนังสือระบุความผิด กำหนด

ระยะเวลาพักงานและตองแจงใหเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณทราบกอนการพักงาน (พักงานในกรณีนี้ได

คราวละไมเกิน 7 วัน)  

 ขอ 72 ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนาท่ีและลูกจาง

ของสหกรณในบังคับบัญชาใหปฏ ิบ ัต ิตามวิน ัย ถาผู บ ังคับบัญชารู ว าผู ใต บ ังคับบัญชากระทำผิดวิน ัย 

ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาวาความผิดของผูนั้นอยูในอำนาจของตนท่ีจะลงโทษ ถาเห็นวาความผิดนั้นควร

จะตองลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอำนาจลงโทษก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเพ่ือใหลงโทษตาม

สมควร ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตผูบังคบับัญชากระทำผิดวินัย แตไมจัดการลงโทษหรือลงโทษไมเปนการ

สุจริตใหถือวาผูบังคับบัญชาน้ันกระทำผิดวินัย  

 ขอ 73 เม่ือผูมีอำนาจลงโทษไดสั่งลงโทษแลว ตองเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลำดับ

จนถึงคณะกรรมการดำเนินการ หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษเห็นวาโทษที่ลงนั้นเบาไป ใหมีอำนาจที่จะ

สั่งเพิ่มโทษได แตโทษที่สั่งเพ่ิมข้ึนรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองไมเกินอำนาจของผูสั่งใหมนั้น  
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 ขอ 74 เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถาเห็นวาตนไมไดรับความ

เปนธรรมก็อาจอุทธรณตอคณะกรรมการดำเนินการ ไดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคำสั่งการอุทธรณไม

เปนเหตุใหรอการลงโทษตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ไดรับและพิจารณาอุทธรณ

แลวจะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือยืนตามคำสั่งเดิมก็ได ทั้งนี้โดยปกตใิหกระทำใหเสรจ็ภายใน 30 วัน นับแต

วันไดรับอุทธรณ คำวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการดำเนินการ ใหเปนอันสิ้นสุด 

 

หมวด 16 

การรองทุกข 

 ขอ 75 การรองทุกข หมายถึง กรณีที่เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณมีความไมพอใจหรือมี

ความทุกขอันเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ไมวาจะเปนเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจาง การบังคับบัญชา 

การสั่งหรือมอบหมายงาน การจายคาตอบแทนในการทำงานหรือประโยชนอื่น หรือการปฏิบัติใดที่ไมเหมาะสม

ระหวางสหกรณหรือผูบังคับบัญชาตอเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ หรือระหวางเจาหนาที่หรือลูกจางของ

สหกรณดวยกัน และเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณไดเสนอความไมพอใจหรือความทุกขนั้นตอสหกรณ 

เพ่ือใหสหกรณไดดำเนินการแกไขหรอืยุติเหตุการณนั้น ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณและ

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ และเพ่ือใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทำงานดวยความสุข  

 ขอ 76 ขอบเขตของการรองทุกข เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณที่มีความไมพอใจหรือมี

ความทุกขเนื่องจากการทำงานดังกลาวขางตน ควรย่ืนคำรองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงหรือผูบังคับบัญชา

ชั้นแรกของตนโดยเร็ว เวนแตเรื่องที่จะรองทุกขนั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา

เปนตนเหตุ ก็ใหยื่นคำรองทุกขตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้  

(1) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณท่ีประสงคจะรองทุกขเปนหนังสือดวยตนเองตอ 

ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีภายใน 7 วัน นับแตวันที่มี

ความขัดแยง  

(2) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีตองทำการสอบสวน และ 

พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคำรองทุกข  

(3) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีตองทำการสอบสวน และ 

พิจารณา ชี้แจงทำความเขาใจ หรือวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได การแจงผลการ

พิจารณาโดยการชี้แจงดวยวาจาใหบันทึกคำชี้แจงเหตุผลไวในสำนวน โดยให 

ผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย  

  



-22- 
 

 ขอ 77 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับคำรองทุกขจากเจาหนาที่และ

ลูกจางของสหกรณแลว ใหรีบดำเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบขอเท็จจริงในเรื่องที่รองทุกขน้ันโดยละเอียด

เทาท่ีจะทำได โดยดำเนินการดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือจากคณะกรรมการดำเนินการ หรือบุคคลอื่น 

ทั้งนี้ เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผู ย่ืนคำรองทุกขเห็นชอบที่จะขอใหขอเท็จจริงโดยละเอียด แก

ผูบังคับบัญชาดวย เมื่อสอบสวนขอเท็จจริงแลว ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวรองทุกขนั้น หากเปนเรื่องที่

อยูในขอบเขตของอำนาจหนาที่ของผูบังคับบัญชานั้น และผูบังคับบัญชาสามารถแกไขไดก็ใหผูบังคับบัญชา

ดำเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว แลวแจงใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ผูยื่นคำรองทุกขทราบพรอมทั้ง

รายงานใหคณะกรรมการดำเนินการ ทราบดวย หากเรื่องราวที่รองทุกขนั้นเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออำนาจ

หนาท่ีของผูบังคับบัญชาน้ันใหผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอเรื่องราวที่รองทุกข พรอมทั้งขอเสนอในการแกไข

หรือความเห็นตอผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ ใหผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป ดำเนินการสอบสวน

และพิจารณาคำรองทุกขเชนเดยีวกับ ผูบังคบับัญชาระดับตนที่ไดรบัคำรองทุกข  

 ขอ 78 กระบวนการยุติขอรองทุกข เม่ือผูบังคับบัญชาแตละขั้นที่ไดพิจารณาคำรองทุกข 

ดำเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณที่เกิดการรองทุกข และไดแจงใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูยื่นคำรอง

ทุกขทราบ หากเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูย่ืนคำรองทุกขพอใจ ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

แตถาเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูยื่นคำรองทุกขไมพอใจ ก็ใหย่ืนอุทธรณโดยกรอกขอความที่อุทธรณ 

ลงในแบบพิมพที่สหกรณไดกำหนดขึ้นและยื่นตอคณะกรรมการดำเนินการ ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ทราบผล

การรองทุกขจากผูบังคับบัญชาระดับตน คณะกรรมการดำเนินการ จะพิจารณาอุทธรณ และดำเนินการแกไข

หรือยุติเหตุการณตาม คำรองทุกขและแจงผลการพิจารณาดำเนินการใหเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณผูยื่น

คำรองทุกขทราบภายใน 15 วัน  

 ขอ 79 การอุทธรณคำวินิจฉัย  

(1) ผูรองทุกขที่ไมพอใจคำชี้แจงหรือคำวินิจฉัย มีสทิธิอุทธรณตอประธานกรรมการ 

หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี เปนหนังสือภายใน 7 วัน นับแตวันที่

ไดรบัคำชี้แจงหรือวินิจฉัย  

(2) ประธานกรรมการ หรอืกรรมการท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณีจะแจงผลการ 

พิจารณา อุทธรณดวยการชี้แจงทำความเขาใจ หรือการวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได 

การแจงผลดวยการชี้แจงดวยวาจาใหบันทึกคำชี้แจงเหตุผลไวในสำนวน โดยให 

ผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย  

(3) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูใดไมพอใจผลการอุทธรณคณะกรรมการ 

ดำเนินการ ใหคณะกรรมการดำเนินการ นำเรื่องอุทธรณเสนอที่ประชุมใหญ

พิจารณาถือเปนที่สุด  

  (4) การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคำสั่งของผูมีอำนาจ  
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 ขอ 80 ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ  

  (1) ผูรองทุกขจะไดรบัการพิจารณาอยางเปนระบบและดวยความเปนธรรม  

  (2) ผูรองทุกขจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาที่การงาน หรอืลงโทษแตอยางใด เวนแตจะ 

   เปนการรองทุกขดวยเจตนาไมสุจริต  

.  (3) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ ที่ใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมือในการ 

   สอบสวน จะไดรับความคุมครอง โดยจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาที่การงาน หรือ 

   ลงโทษ เวนแตเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณท่ีใหการดวยอคติ ปรักปรำ ใหราย 

   เปนเทจ็ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาความจริง การสอบสวนอาจ 

   กระทำโดยคณะกรรมการท่ีสหกรณแตงตั้งก็ได  
 

หมวด 17 

เบ้ียเลี้ยง และคาใชจายในการเดินทาง 

 ขอ 81 เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานท่ีปฏิบัติปกติ 

สหกรณจะชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนตามระเบียบที่เก่ียวของ  
 

หมวด 18 

สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 

 ขอ 82 สวัสดิการเงินชวยเหลือเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ แบงออกไดเปนกรณีตางๆ 

ดังตอไปนี้  

  (1) เงนิชวยเหลือคาเครื่องแบบเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ  

  (2) เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยคายภาณุรงัษี จำกัด 

   ที่เก่ียวของ 

  (3) อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด  

หมวด 19 

คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ 

 ขอ 83 คาชดเชย สหกรณจะจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที ่และลูกจางของสหกรณที่ถูก 

เลิกจาง ดังนี้  

(1) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบหน่ึงป

ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน  

(2) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป 

ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90 วัน 

  (3) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป 

ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 180 วัน 

  (4) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป 

ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 240 วัน  
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  (5) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งทำงานติดตอกันครบสิบปข้ึนไปใหจายไมนอยกวา 

       คาจางอัตราสุดทาย 300 วัน  

 ขอ 84 ขอยกเวนในการไมจายคาชดเชย สหกรณไมตองจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่และ

ลูกจางของสหกรณซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณใีด ดังนี้  

  (1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแกสหกรณ  

  (2) จงใจทำใหสหกรณไดรับความเสียหาย  

  (3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

  (4) ฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบหรือคำสั่งของสหกรณอันชอบดวยกฎหมายและเปน 

   ธรรม และสหกรณไดตกัเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณทีี่รายแรงสหกรณไม 

   จำเปนตองตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคบัใชไดไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ลูกจาง 

   ของสหกรณไดกระทำผิด  

  (5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทำงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรอืไมก็ตามโดย 

   ไมมีเหตุอันควร  

  (6) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด 

   ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

  อนึ่ง สหกรณไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณท่ีสหกรณจางไว 

โดยมีกำหนดระยะเวลาการจางแนนอนตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาจางน้ัน  

 ขอ 85 คาชดเชยพิเศษ  

  (1) ในกรณีท่ีสหกรณยายที่ทำการของสหกรณไปต้ัง ณ สถานที่อ่ืน อันมีผลกระทบ

สำคัญตอการดำรงชีวิตตามปกติของเจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ หรือครอบครัว สหกรณตองแจงให

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันยายที่ทำการของสหกรณ ในการนี้ 

ถาเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณไมประสงคจะไปทำงานดวย ใหมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได ภายใน 30 วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงจากสหกรณ หรือวันที่สหกรณยายสถานประกอบกิจการแลวแตกรณี โดยเจาหนาที่ หรือ

ลูกจางของสหกรณมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่เจาหนาที่พึงมีสิทธิไดรับ  

  (2) ในกรณีที่สหกรณมีความจำเปนตองลดจำนวนเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ

ประจำอันเนื่องมาจากการปรับปรุงหนวยงานระบบการทำงาน หรือการบริการ สหกรณจะปฏิบัติ ดังนี้  

   (ก) แจงวันท่ีเลกิจาง เหตุผลของการเลิกจางใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ 

    ทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

   (ข) จายคาชดเชยพิเศษเพ่ิมเติมจากคาชดเชยตามขอ 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 เจาหนาที่ของสหกรณ แสดงเจตนาหรือขอลาออกจากการเปน

เจาหนาที่ของสหกรณ โดยย่ืนแสดงความจำนงเปนลายลักษณอักษรตอประธานกรรมการภายในกำหนด

ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ เจาหนาที่ของสหกรณประสงคจะลาออก เมื่อไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการดำเนินการ และหรือครบกำหนดเวลาที่ขอลาออกจึงจะถือวาพนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ของ

สหกรณ  

 ขอ 88 เกษียณอายุ หมายถึง สหกรณใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ พนสภาพการเปน

เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณ   ซึ่งถือเปนการ”เลิกสัญญาจาง” โดยมีหลักเกณฑดังน้ี  

  (1) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณครบเกษียณอายุเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณ  

  (2) เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณครบเกษียณอายุในปใดตาม (1) สหกรณจะให 

   เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณผูนั้นพนสภาพการเปนเจาหนาที่และลูกจางของ 

   สหกรณนับแตวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป  

  (3) การขอขยายหรือตออายุงานภายหลังเกษียณอายุ สหกรณจะพิจารณาตามความ 

   เหมาะสม  

 ขอ 89 ใหออก หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณ กระทำผิดวินัยเปนเหตุใหสหกรณเสียหาย แต

ไมถึงข้ันรายแรง ซึ่งเปนการเลิกจางตามที่กำหนดไวในขอ 67  

 ขอ 90 ไลออก หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณ ถูกลงโทษฐานกระทำความผิดทางวินัยอยาง

รายแรง ซึ่งถือเปนการเลิกจางตามที่กำหนดไวในขอ 66  

 ขอ 91 การสิ้นสุดการจางตามสัญญาจาง หากสหกรณกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจางใน

สัญญาจางไวเปนรายบุคคลอยางไร ก็ใหระยะเวลาการจางสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญาจางเปน

รายบุคคลน้ัน  

หมวด 21 

เบ็ดเตล็ด 

  ขอ 92 การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีท่ีสหกรณมีความจำเปนตองหยุดกิจการเปนการ

ชั่วคราว เนื่องจากหนวยงานหรือสถานประกอบการท่ีสหกรณตั้งอยู หยุดกิจการ หรือสหกรณประสบภาวะทาง

เศรษฐกิจ สหกรณจะแจงเหตุการณหยุดกิจการใหทราบลวงหนา และจายเงินในระหวางหยุดกิจการในอัตรา

รอยละ 75 ของเงนิเดือนหรือคาจาง 

  ขอ 93 กฎ ระเบียบอื่นๆ  

(1) กฎ ระเบียบ คำสั่ง ซึ่งใชบังคับกับสวนงานใดสวนงานหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหถือ

วาเปนสวนหนึ่งของขอบังคับในการทำงานนี้ดวย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน 

สัญญาจาง หนังสือค้ำประกันและขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง 
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(2) การใดที่มิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

(3) กฎ ระเบียบ คำสั่ง ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 94 การบังคับใช 

(1) ใหเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทุกระดบั ศึกษาระเบียบนี้ใหมีความเขาใจ

อยางชัดแจง เพ่ือใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง และมอบใหแกเจาหนาที่และ

ลูกจางของสหกรณทุกคน 

(2) เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณทุกคนจะปฏิบัติเสธวาไมทราบเงื่อนไข 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ไมได 

(3) เจาหนาที่ระดับบังคับบัญชาและคณะกรรมการดำเนินการ เปนผูควบคุมดูแลให

เจาหนาที่ระดับ ปฏิบัติการ และลูกจางของสหกรณ ปฏิบัติตามระเบียบอยาง

ถูกตองและเครงครัด 

หมวด 22 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 95 ผูที่สหกรณจางไวแลวกอนใชระเบียบนี้ ใหถือเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ 

ตามระเบียบน้ี และไดสิทธิตามระเบียบน้ีทุกประการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 

 ขอ 96 เจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณ ผูใดมีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จ เม่ือพนจากตำแหนง

ตามขอ 47 หรือเงินอื่นๆ ใด หากมีภาระหน้ีสินและภาระผูกพันกับสหกรณ สหกรณจะนำเงินท่ีเจาหนาท่ีพึงมี

สิทธิไดรับทั้งหมดมาชำระหนี้ใหกับสหกรณ หากมีเงินเหลือจึงจะคืนใหกับเจาหนาที่ตอไป 

 ขอ 97 ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
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  พลโท 

  ( อนุสรณ  ปญญะบูรณ ) 

 ประธานกรรมการดำเนินการ  

 สหกรณออมทรัพยคายภาณุรังษี จำกัด 

 


