ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้ วย เจ้าหน้ าที่ และข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
อาศัย อ านาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 80 (8) และข้อ 108 (8) และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 46 ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติ กาหนดระเบียบ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด ว่า ด้ว ย เจ้า หน้า ที่ และข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ
การทางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อ
ข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หรื อเจ้าหน้าที่
ตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับเงินเดือน หรื อค่าจ้างประจาจากสหกรณ์
ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างชั้นหนึ่ง และลูกจ้างชั้นสอง
หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่ ง
ข้ อ 5 ให้สหกรณ์ จ้างเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างตามจานวนที่ จาเป็ นแก่ การปฏิ บตั ิ งานประจ าของ
สหกรณ์
ข้อ 6 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ มีดงั ต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(1) เจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ ได้แ ก่ เจ้า หน้า ที่ ก ารเงิ น เจ้า หน้า ที่ ธุ ร การ เจ้า หน้า ที่ บ ัญ ชี
เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
(2) ผูช้ ่วยหัวหน้างาน หรื อผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย
(3) หัวหน้างาน หรื อหัวหน้าฝ่ าย
(4) รองผูจ้ ดั การ
(5) ผูจ้ ดั การ
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ข. ตาแหน่งลูกจ้าง
(1) ลูกจ้างชั้นหนึ่ง ได้แก่ นักการภารโรง
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก และแต่งตั้ง หรื อเลื่อนตาแหน่งรองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
โดยพิจารณาผูม้ ีคุณวุฒิ ความสามารถ การริ เริ่ ม ความชัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน และความเหมาะสมกับตาแหน่ง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11 ง.
ในกรณี ที่สหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หรื อหัวหน้างานได้ใ ห้
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งที่ต่า ลงไปแล้ว
แต่งตั้งให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หรื อหัวหน้างาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิในข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ14 ข้อ 15 และข้อ 16
หมวด 2
อัตราเงินเดือนและค่าจ้ าง
ข้ อ 8 ให้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ อัตราขั้นต่าให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายคุม้ ครองแรงงานกาหนด โดยจัดทาเป็ นบัญชีดงั นี้
อัตราเงินเดือนของเจ้ าหน้ าที่ตาแหน่ งต่าง ๆ
ขั้น
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8

ลู กจ้ าง
8,160
8,320
8,480
8,670
8,830
9,010
9,200
9,380
9,600
9,830
10,070
10,310
10,560
10,810
11,080

เจ้ าหน้ าที่ ผช.หัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ าฝ่ าย
8,520
9,830
11,340
8,730
10,070
11,620
8,940
10,310
11,890
9,160
10,560
12,180
9,380
10,810
12,470
9,600
11,080
12,790
9,830
11,340
13,080
10,070
11,620
13,400
10,310
11,890
13,710
10,560
12,180
14,040
10,810
12,470
14,380
11,080
12,790
14,730
11,340
13,080
15,070
11,620
13,400
15,450
11,890
13,710
15,800

รองผู้จัดการ
13,080
13,400
13,710
14,040
14,380
14,730
15,070
15,450
15,800
16,190
16,570
16,980
17,370
17,800
18,220

ผู้จัดการ
15,070
15,450
15,800
16,190
16,570
16,980
17,370
17,800
18,220
18,660
19,100
19,570
20,020
20,510
20,990
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ขั้น
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24

ลู กจ้ าง
11,340
11,620
11,890
12,180
12,470
12,790
13,080
13,400
13,710
14,040
14,380
14,730
15,070
15,450
15,800
16,190
16,570
16,980
17,370
17,800
18,220
18,660
19,100
19,570
20,020
20,510
20,990
21,500
22,010
22,550
23,080
23,640

เจ้ าหน้ าที่ ผช.หัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ าฝ่ าย
12,180
14,040
16,190
12,470
14,380
16,570
12,790
14,730
16,980
13,080
15,070
17,370
13,400
15,450
17,800
13,710
15,800
18,220
14,040
16,190
18,660
14,380
16,570
19,100
14,730
16,980
19,570
15,070
17,370
20,020
15,450
17,800
20,510
15,800
18,220
20,990
16,190
18,660
21,500
16,570
19,100
22,010
16,980
19,570
22,550
17,370
20,020
23,080
17,800
20,510
23,640
18,220
20,990
24,210
18,660
21,500
24,800
19,100
22,010
25,380
19,570
22,550
26,000
20,020
23,080
26,610
20,510
23,640
27,250
20,990
24,210
27,900
21,500
24,800
28,570
22,010
25,380
29,250
22,550
26,000
29,970
23,080
26,610
30,660
23,640
27,250
31,410
24,210
27,900
32,150
24,800
28,570
32,930
25,380
29,250
33,710

รองผู้จัดการ
18,660
19,100
19,570
20,020
20,510
20,990
21,500
22,010
22,550
23,080
23,640
24,210
24,800
25,380
26,000
26,610
27,250
27,900
28,570
29,250
29,970
30,660
31,410
32,150
32,930
33,710
34,530
35,340
36,210
37,060
37,960
38,860

ผู้จัดการ
21,500
22,010
22,550
23,080
23,640
24,210
24,800
25,380
26,000
26,610
27,250
27,900
28,570
29,250
29,970
30,660
31,410
32,150
32,930
33,710
34,530
35,340
36,210
37,060
37,960
38,860
39,810
40,740
41,730
42,720
43,760
44,790
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ขั้น
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39

ลู กจ้ าง
24,210
24,800
25,380
26,000
26,610
27,250
27,900
28,570
29,250
29,970

เจ้ าหน้ าที่ ผช.หัวหน้ าฝ่ าย หัวหน้ าฝ่ าย
26,000
29,970
34,530
26,610
30,660
35,340
27,250
31,410
36,210
27,900
32,150
37,060
28,570
32,930
37,960
29,250
33,710
38,860
29,970
34,530
39,810
30,660
35,340
40,740
31,410
36,210
41,730
32,150
37,060
42,720
32,930
37,960
43,760
33,710
38,860
44,790
34,530
39,810
45,880
35,340
40,740
46,950
36,210
41,730
48,090
37,060
42,720
49,230
37,960
43,760
50,420
38,860
44,790
51,610
39,810
45,880
52,870
40,740
46,950
53,070
41,730
48,090
54,350
42,720
49,230
55,640
43,760
50,420
56,980
44,790
51,610
58,330
45,880
52,870
59,750
46,950
53,070
61,150
48,090
49,230
50,420
51,610

รองผู้จัดการ
39,810
40,740
41,730
42,720
43,760
44,790
45,880
46,950
48,090
49,230
50,420
51,610
52,870
53,070
54,350
55,640
56,980
58,330
59,750
61,150
62,640
64,110
65,670
67,210

ผู้จัดการ
45,880
46,950
48,090
49,230
50,420
51,610
52,870
53,070
54,350
55,640
56,980
58,330
59,750
61,150
62,640
64,110
65,670
67,210
68,840
70,470
72,180
73,870
75,670
77,440
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หมวด 3
การรับสมัคร การคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขัน
ข้ อ 9 เมื ่อ ส หกรณ์ม ีค วามจ าเป็ นต อ้ งจ้า งเจ้า หน้า ที ่ หรื อ ลูก จ้า งของสหกรณ์ใ ห้
คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันตาม
หลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้ อ 10 ผูท้ ี่ จะได้รับการบรรจุ และแต่ งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่ หรื อลู กจ้างของสหกรณ์ ต้องมี คุ ณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบทั้งไม่ เป็ น
โรคเรื้ อน วัณ โรคในระยะอัน ตราย โรคเท้า ช้า งในระยะที่ ป รากฏอาการเป็ นที่ รั ง เกี ย จแก่ สั ง คม
โรคยาเสพติดให้โทษโรคพิษสุ ราเรื้ อรังหรื อโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรื อออกจากราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(8) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินัยซึ่ งต้องได้รับโทษไล่ออก หรื อ
ให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้ อ 11 การบรรจุ และแต่งตั้งหรื อเลื่อนตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ก. เจ้ าหน้ าที่
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ หรื อ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น และสามารถพิมพ์ดีดได้
(2) เจ้าหน้าที่อื่น ต้องได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
วิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ หรื อสถาบันการศึกษา
ทางสหกรณ์ ที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ตั้ง ขึ้ น หรื อ สถาบัน การศึ ก ษาทางสหกรณ์ ข องเอกชน หรื อ ได้รั บ
ประกาศนี ยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ หรื อประกาศนี ยบัตรประโยคอาชีวศึกษา
ชั้นสู งในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ
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ข. หัวหน้ าฝ่ าย
(1) ต้อ งได้รั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง หรื อ ได้รั บ อนุ ป ริ ญ ญาหลัก สู ต ร 3 ปี
จากวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการหรื อ
(2) ต้องมีพ้ืนความรู ้ ตาม ก.(2) และดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรื อเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับ 2 มาแล้ว
(3) ต้องมี พ้ืนความรู ้ ตาม ก.(1) และดารงตาแหน่ งในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรื อ
เคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับ 2 มาแล้ว
ค. รองผู้จัดการ
(1) ต้อ งได้รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ซึ่ งเที ย บเท่ า ได้ไ ม่ ต่ า กว่า
ปริ ญญาตรี ในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
(2) ต้อ งได้รั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ซึ่ งเที ย บเท่ า ได้ไ ม่ ต่ า กว่ า
อนุปริ ญญา ในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ
ง. ผู้จัดการ
(1) ต้องได้รับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ซึ่ งสหกรณ์เทีย บให้ไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
(2) ต้องมีพ้ืนความรู ้ ตาม ข.(1) และดารงตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ าย ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า
1 ปี หรื อเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับ 3 หรื อ
(3) ต้องมีพ้ืนความรู ้ตาม ก.(1) หรื อ ก.(2) และเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายมาไม่น้อยกว่า
1 ปี หรื อเคยด ารงต าแหน่ งข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับสามแล้ว หรื อด ารงต าแหน่ งเจ้า หน้า ที่
ในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
(4) มีวุฒิอื่นที่เหมาะสมกับตาแหน่งตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลควรยกเว้น การปฏิ บ ัติ ตามหลัก เกณฑ์ ใ นข้อนี้ ให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเป็ นราย ๆ
จ. ลู กจ้ าง มี พ้ื นความรู ้ ไม่ ต่ ากว่ าชั้นประถมปี ที่ 4 หรื อชั้นประถมปี ที่ 6 และต้องมี ความรู ้
ความสามารถในงานที่ จ ะปฏิ บ ัติ และผ่านการทดสอบเป็ นที่ พอใจแล้ว หรื อต้องเป็ นช่ างฝี มื อ และ
มีใบรับรองแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบตั ิงานมาแล้วเป็ นระยะเวลาพอสมควร
ข้ อ 12 การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนิ นการ
ประกาศรับสมัครมีกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์
ข้ อ 13 ผูป้ ระสงค์ที่ จะสมัค รเข้า รั บการคัดเลื อก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อสอบแข่งขันให้ยื่น
ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู ้ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ และให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการ หรื อ
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ณ สานักงานของสหกรณ์ และต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
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ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดาเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจากกรรมการดาเนิ นการ
หรื อเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งไม่ต่ากว่าสมุ บญ
ั ชีมีจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธาน
กรรมการคนหนึ่ ง และเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง ในจ านวนนี้ ให้ มี ผู จ้ ัด การเป็ นกรรมการคนหนึ่ ง เพื่ อ
ดาเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน
ข้ อ 15 ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรื อหลายวิชาที่กาหนดไว้
ในข้อ 16 ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชา ดังต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
(1) ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) พิ ม พ์ดี ด ภาษาไทย หรื อความรู ้ เ กี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ซ่ ึ งจะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง
( เช่น บัญชี และหรื อความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรื อวิชาชีพอื่น ๆ )
(3) สัมภาษณ์
ข. ตาแหน่งตั้งแต่เจ้าหน้าที่สหกรณ์อื่น ๆ ขึ้นไป
(1) ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์
(2) ความรู ้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ซึ่ งจะได้รับการแต่งตั้ง และหรื อความรู ้ความชานาญ
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(3) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนน
รวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็ นผูส้ อบได้
ข้ อ 17 เมื่อการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ประธานกรรมการ
สอบประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันได้เรี ยงตามลาดับคะแนนไว้
ณ ส านัก งานของสหกรณ์ และให้ เสนอผลการคัด เลื อก หรื อสอบคัด เลื อก หรื อสอบแข่ ง ขัน ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการโดยเร็ ว
หมวด 4
การจ้ างและการแต่งตั้ง
ข้ อ 18 ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาจ้ า งและแต่ ง ตั้ง ผู ้ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ ก หรื อ
สอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันได้ เรี ยงตามลาดับคะแนนสู งมาหาต่าเป็ นเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของ
สหกรณ์ ถ้ามีผสู ้ อบได้คะแนนเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 16 ก.(2)หรื อ ข. (2) สุ ดแต่
กรณี เป็ นเกณฑ์ตดั สิ น และถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีก ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม
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ข้ อ 19 ในการจ้าง หรื อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ น
หลักฐานตามที่สหกรณ์กาหนด และให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกหลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังปรากฏข้างล่างนี้ เพื่อประกันความเสี ยหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ เนื่องจากกระทาหรื องดเว้น
การกระทาซึ่งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบ
(1) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดภาระจานอง จานองเป็ นประกัน หลักทรัพย์ของรัฐบาล หรื อ
หลักทรัพย์อื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาต่อสหกรณ์ หรื อ
(2) มี เงิ นสดเป็ นประกันตามจานวนที่ คณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควร แต่ไ ม่เกิ น
กฎหมายว่าด้วยที่แรงงานกาหนด โดยให้ฝากประจาไว้กบั สหกรณ์
(3) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูค้ ้ าประกัน
อนึ่ง ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนรวมแห่งราคามูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็ น
หลักประกัน ตามที่ เห็ นสมควรแก่ ลกั ษณะ และปริ มาณงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างของสหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คมุ ้ กันความเสี ยหายอันหากจะเกิดขึ้น
ข้ อ 20 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ ้ าประกัน และหลักประกัน
ทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่า หลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุม้ กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ และเพื่อแก้ปัญหากรณี ที่ผูค้ ้ าประกันถึงแก่ กรรม หรื อมีฐานะทรุ ดโทรมลง
หรื อหลักประกัน มีราคาเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ ง เมื่อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลง
ในทางลดลง ให้คณะกรรมการดาเนิ นการรี บดาเนิ นการเรี ยกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ของสหกรณ์เพื่อเติมให้เพียงพอที่จะคุม้ กับลักษณะ และปริ มาณงานในความรับผิดชอบทันที
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการละเลยไม่ปฏิบตั ิตาม ข้อ 19 หรื อข้อ 20 คณะกรรมการดาเนิ นการ
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่โดยร่ วมกันชดใช้
ค่าเสี ยหายจนครบจานวนให้แก่สหกรณ์
ข้ อ 21 การจ้างและแต่ ง ตั้ง เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ตามข้อ 19 ให้ได้รับเงิ น เดื อน
ขั้นเริ่ มต้นตามอัตราดังต่อไปนี้
ก. เจ้ าหน้ าที่
(1) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ก.ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 8,520 บาท
(2) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ข.ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 11,340 บาท
(3) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ค.ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 13,080 บาท
(4) ผูม้ ีพ้นื ความรู ้ตามข้อ 11 ง.ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 15,070 บาท
ข. ลูกจ้ าง ให้จา้ งในขั้นเริ่ มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 8,160 บาท
ข้ อ 22 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ประธานกรรมการ
ต้องเสนอขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ประธาน
กรรมการฯ จึงสัง่ แต่งตั้งได้
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ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งใด จะให้ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั้นต่าสุ ดของตาแหน่ ง
นั้นไม่ได้เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั้นต่าสุ ดของ
ตาแหน่งใหม่ ก็ให้ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
หมวด 5
การปฏิบัติหน้ าที่แทนเจ้ าหน้ าที่ และลูกจ้ าง หรื อผู้จัดการ และการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้อ 23 ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสหกรณ์วา่ งลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ดดารงตาแหน่ง
นั้น หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอานาจสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เห็นว่าสมควรรักษาการในตาแหน่ง หรื อรักษาการแทนชัว่ คราวได้ แต่การสั่ง
ให้รักษาการในตาแหน่งผูจ้ ดั การ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 24 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการจัดให้มีการตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินตลอดจนผลิตผลและสิ นค้าอื่น ๆ ของสหกรณ์เพื่อ
ทราบฐานะอันแท้จริ งของสหกรณ์ก่อนที่จะได้ส่งมอบงาน
หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง
ข้ อ 25 การเลื่อนเงินเดือน หรื อค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ
การริ เ ริ่ ม ความอุ ต สาหะ ความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและปริ ม าณงานในหน้า ที่ ตลอดจนการลา
ความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตอ้ งอยู่
ภายในวงเงินงบประมาณสาหรับเลื่อนเงินเดือนประจาปี
ข้ อ 26 การเลื่ อนเงิ นเดื อน หรื อค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ หรื อลูก จ้างตาแหน่ งต่าง ๆ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 27 การเลื่อนเงินเดือนของผูจ้ ดั การ เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 28 เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง ซึ่ งมีเวลาทางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หรื อมีขอ้ บกพร่ องในรอบปี ทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรื อ
ค่าจ้าง
ก. มีวนั ลาเกิน 30 วัน เว้นแต่
(1) ลาป่ วยซึ่ ง ต้อ งใช้เ วลารั ก ษาพยาบาลเป็ นเวลานานติ ด ต่ อ กัน คราวเดี ย วกัน หรื อ
หลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วัน
(2) ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์เป็ นครั้งแรกไม่เกิน 120 วัน
(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่ งไม่เกิน 90 วัน (โดยได้รับเงินเดือน หรื อ
ค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน)
(4) ลาป่ วยเนื่องจากอุบตั ิเหตุขณะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ไม่เกิน 180 วัน
(5) ลาเข้าระดมราชการทหาร หรื อฝึ กทบทวน
ข. ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
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หมวด 7
การจ่ ายเงินโบนัส
ข้ อ 29 เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีหนึ่ ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ตามส่ วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสู งไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับใน
เดือนสุ ดท้ายของปี ทางบัญชีน้ นั
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ผูใ้ ดมีเวลาทางานไม่เต็มปี ทางบัญชี ใด ๆ ให้ได้รับเงิน
โบนัสลดลงตามส่ วนแห่งเวลาทางานในปี นั้น
ข้อ 30 คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์น้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่
ผิดพลาดหรื อบกพร่ องอยู่เป็ นประจา ไม่อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชี
เกินสมควร ทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาด หรื อข้อบกพร่ องของตนตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการได้ให้ความเห็นแนะนาเช่นว่านั้น
หมวด 8
วัน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
ข้ อ 31 วัน ท างานสหกรณ์ ก าหนดให้เจ้า หน้าที่ ทางานสั ปดาห์ ล ะ 5 วัน ตั้ง แต่ ว นั จัน ทร์ ถึ ง
วันศุกร์
ข้ อ 32 เวลาทางานปกติสหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางานวันละ 8 ชัว่ โมง เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น.
ข้ อ 33 เวลาพักสหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพักระหว่างการทางานปกติ เวลา 12.00 น. ถึง
เวลา 13.00 น. รวมเวลา 1 ชัว่ โมง
ในกรณี ที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างตกลงกันกาหนดเวลาพักระหว่างการทางานตาม
วรรคหนึ่งเป็ นอย่างอื่นก็ย่อมกระทาได้ โดยเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่ น
และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ
หมวด 9
วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้ อ 34 วันหยุดประจาสัปดาห์สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน
ได้แก่ วันเสาร์ และอาทิตย์
ข้ อ 35 วันหยุดตามประเพณี และตามกฎหมาย สหกรณ์ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ หยุดประเพณี
จากวันหยุดราชการประจาปี และหยุดในวันแรงงานแห่งชาติ
ในกรณี ที่วนั หยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุด
ตามประเพณีในวันทางานถัดไป
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ข้ อ 36 วันหยุดพักผ่อนประจาปี สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทางานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อน
ประจาปี จานวน 10 วันทางานต่อปี โดยได้รับเงินเดือนเต็ม ซึ่ งวันหยุดพักผ่อนประจาปี หากเจ้าหน้าที่
ไม่หยุดในปี ที่มีสิทธิ ก็สามารถสะสมและเลื่ อนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ที่ยงั มิ ได้หยุดในปี นั้นรวมเข้ากับ
ปี ต่อ ๆ ไป ได้ไม่เกิน 20 วัน
หมวด 10
การทางานล่ วงเวลาและการทางานในวันหยุด
ข้อ 37 การทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด
(1) ในกรณี ที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิ น หรื อความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องทางานติดต่อกันไป
ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสี ยหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลาในวันทางาน หรื อทางาน
ในวันหยุดรวมถึงทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจาเป็ น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ
ล่ ว งหน้ า และเจ้าหน้าที่ จะต้องให้ ความร่ วมมื อในการท างานล่ วงเวลาดังกล่ าวโดยไม่ ต้องได้รั บ
ความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน
(2) ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องทางานเพื่อเพิ่มการบริ การสหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่
ทางานล่วงเวลา ทางานในวันหยุด หรื อทางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นครั้งคราวเท่าที่เป็ นประโยชน์แก่
การบริ การ ทั้งนี้ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่สมัครใจทางานล่วงเวลา หรื อทางานในวันหยุดได้ ไม่เกิน
36 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ข้อ 38 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทางานในวันหยุด
ก. ค่าล่วงเวลา
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา สาหรับการทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติในอัตรา
1.50 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อ 1.50 เท่าของอัตราค่าจ้าง
ต่อหน่วยในวันทางานตามจานวนผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณ
เป็ นหน่วย
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา 3 เท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อ 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่ อหน่ วยใน
วันทางานตามจานวนผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
ข. ค่าทางานในวันหยุด
(1) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุด
ตามประเพณี และวัน หยุด พัก ผ่อ นประจ าปี ถ้า มาท างานในวัน หยุด ดัง กล่ าว จะได้รั บ ค่ า ท างาน
ในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงการทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อของอัตรา
ค่าจ้างต่อหน่วยในวันทางานตามจานวนผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย
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(2) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ ถ้ามาทางาน
ในวันหยุดดังกล่าว จะได้รั บค่าทางานในวันหยุด 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทางานตาม
จานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจานวนผลงานที่ทาได้สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
หมวด 11
การจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 39 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทางานในวันหยุด
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) เจ้า หน้า ที่ ซ่ ึ ง ได้รั บ มอบหมายให้มี อ านาจท าการแทนสหกรณ์ เกี่ ย วกับ การจ้า ง
การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง (เช่น ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
(2) เจ้า หน้า ที่ ที่ ถู ก ก าหนดให้ ท างานที่ มี ล ัก ษณะ หรื อ สภาพที่ ต้อ งออกไปท างาน
นอกสถานที่ และโดยลักษณะหรื อสภาพของงานไม่อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอน
(3) เจ้าหน้าที่ ที่ถูกกาหนดให้อยูเ่ วรเฝ้าดูแลสถานที่ หรื อทรัพย์สินเป็ นครั้งคราว
ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทางานในวันหยุดให้แก่ เจ้าหน้าที่ ซึ่ งได้รับมอบหมายให้มีอานาจ
ทาการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง ( เช่น ตาแหน่งผูจ้ ดั การ เป็ นต้น )
ข้อ 40 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่ายรวมอยู่
ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ ไ ด้จ่ า ยค่ า จ้า งในวันหยุ ด ตามประเพณี และวัน หยุ ด พัก ผ่ อ นประจ าปี ให้แก่
เจ้าหน้าที่รายเดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
ข้อ 41 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
(1) วันลาป่ วย จะจ่ายตามจานวนวันที่เจ้าหน้าที่ป่วยจริ ง แต่ไม่เกิน 30 วันทางานต่อปี
(2) วัน ลาท าหมัน จะจ่ า ยตามจ านวนวัน ที่ แ พทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน ชั้น หนึ่ ง ก าหนด และ
ออกใบรับรองให้เจ้าหน้าที่หยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี
(5) วันลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามจานวนวันที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี
(6) วันลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ตามจานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่ไม่เกิน
15 วันต่อปี
(7) วัน ลาเพื่ อ การอุ ป สมบทและประกอบพิ ธี ฮัจ ย์ ตามจ านวนวัน ที่ ส หกรณ์ อ นุ ญ าต
แต่ไม่เกิน 120 วันต่อปี
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ข้อ 42 กาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(1) สหกรณ์ ก าหนดให้มี การจ่ ายเงินเดื อน ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายในวันสิ้ นเดือน
(2) สหกรณ์ กาหนดให้มีการจ่ ายเงิ นประเภทอื่ นให้แก่ เจ้าหน้าที่ ตามที่ ตกลงกันในกรณี ที่
วันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทางานถัดไปจากวันหยุดงานนั้น
ข้ อ 43 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงินอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการของสหกรณ์ หรื อโดยโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่สหกรณ์กาหนด
หมวด 12
วันลา และหลักเกณฑ์ การลา
ข้อ 44 วันลาเจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาป่ วย เจ้า หน้ า ที่ มี สิ ท ธิ ล าป่ วยได้เ ท่ า ที่ ป่ วยจริ ง การประสบอัน ตราย หรื อ
การเจ็บป่ วย เนื่องจากการทางานจนไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ และวันลาคลอดบุตรสหกรณ์
จะให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือเป็ นวันลาป่ วย
(2) การลาทาหมัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดงานเพื่อการทาหมันได้ตามจานวนวันที่แพทย์
แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกาหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่หญิงมีสิทธิหยุดงานก่อน หรื อหลังการคลอดบุตรได้ ไม่เกิน
90 วัน โดยให้นบั รวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจาเป็ นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี การลากิจ
เพื่อกิจธุระจาเป็ นจะต้องเป็ นกิจธุระเกี่ยวกับความจาเป็ นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
(5) การลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่มีสิทธิ การลาหยุดงานเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่ งพร้ อมทางทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกาหนด
(6) การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ให้เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึ กอบรม
หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถได้ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ก. เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การแรงงานงานและสวัส ดิ ก ารสั ง คม หรื อการเพิ่ ม ทั ก ษะ
ความชานาญเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของลูกจ้าง
ข. การสอบวัดผลทางการศึ กษาที่ทางราชการจัด หรื ออนุ ญาตให้จดั ขึ้น แต่ไม่รวมถึง
การลาไปศึกษาต่อ
ค. ลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อ
การดังกล่าวได้
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(7) การลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่ งนับถือศาสนาอิสลามผูใ้ ดยังไม่เคย
เดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ต้องยื่นใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อเสนอ
ตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนิ นการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานเพื่อไปประกอบพิธี
ดังกล่าวโดยได้รับเงินเดือนเต็มไม่เกิน 120 วัน และเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ให้รีบรายงานตัว
กลับเข้าทางานโดยเร็ว
(8) การลาอุป สมบท เจ้า หน้า ที่ และลูก จ้าง ซึ่ งยังไม่เคยอุปสมบท และได้ทางานประจา
ในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี จะลาเพื่ออุปสมบท โดยได้รับเงินเดือนเต็มไม่เกิน 120 วัน
ในกรณี ที่ลาสิ กขาบทก่อนครบกาหนดวันลาผูน้ ้ นั จะต้องกลับเข้าทางานภายใน 7 วันนับแต่
วันลาสิ กขาบท และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็ นอันสิ้ นสุ ด
ข้อ 45 หลักเกณฑ์การลา
ก. การลาป่ วย เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่ วยจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบการลาป่ วย ดังนี้
(1) กรณี ที่เจ้าหน้าที่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ให้ยื่นใบลาป่ วยตามแบบใบลาที่สหกรณ์
กาหนด ก่อนการหยุดงาน ต่อประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมด้วย
หลักฐาน (ถ้ามี)
(2) กรณีที่เจ้าหน้าที่เจ็บป่ วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ยื่น
ใบลาป่ วยในวันนั้น หรื อภายในวันแรกที่มาทางานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กาหนด ต่อประธาน
กรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(3) การเจ็บป่ วยของเจ้าหน้าที่ต้ งั แต่ 3 วันทางานขึ้นไปสหกรณ์อาจจะให้เจ้าหน้าที่แสดง
ใบรั บ รองแพทย์ แ ผนปั จ จุ บ ั น ชั้ น หนึ่ ง หรื อหลัก ฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาป่ วยด้วยก็ได้
(4) การลาป่ วยโดยมิได้เจ็บป่ วยจริ ง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิโดยไม่สุจริ ตอันเป็ น
ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้
ข. การลาท าหมัน ให้เจ้าหน้าที่ ยื่นใบลาล่ วงหน้าตามใบลาที่ สหกรณ์ ก าหนดต่ อประธาน
กรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื่อการทาหมันสิ้ นสุ ดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
ค. การลาคลอดบุตร
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยื่นใบลาตามแบบที่ สหกรณ์
กาหนดต่อประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(2) เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตรให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลา
ตามที่สหกรณ์กาหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ งของโรงพยาบาลต่อประธาน
กรรมการ หรื อกรรมการที่ ไ ด้รับ มอบหมายแล้วแต่ก รณี โดยให้ยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแต่
วันกลับมาทางาน
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ง. การลากิ จ เจ้า หน้า ที่ ที่ มี กิ จธุ ระจาเป็ น อันไม่ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ใ ห้ยื่นใบลากิ จ ต่ อ
ผูจ้ ัดการ หรื อกรรมการที่ ไ ด้รับ มอบหมายแล้วแต่ก รณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่
สหกรณ์กาหนดพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน ซึ่ งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลากิจภายใน
วันแรกที่มาทางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นลากิจที่ถูกต้อง
การลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจได้ และให้ถือว่าเป็ นการขาดงาน
จ. การลาเพื่ อฝึ กความพรั่ ง พร้ อมทางทหาร เจ้า หน้า ที่ ที่ ไ ด้รับ หมายเรี ย กทางทหาร เพื่ อ
การตรวจสอบการฝึ กวิชาทหารหรื อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่
ได้รับ มอบหมายแล้วแต่ ก รณี และเมื่ อสิ้ นสุ ดการปฏิ บตั ิ ท างทหารดัง กล่า ว แล้วให้เจ้า หน้า ที่ ผูน้ ้ ัน
กลับมารายงานตัวเพื่อทางานตามปกติภายใน 3 วัน
ฉ. การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลาหยุด
เพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรื อการแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับงานด้านแรงงาน สวัสดิ การสังคม การเพิ่มทักษะในการทางาน หรื อการวัดผลการศึ กษาที่
ทางส่ ว นราชการจัด หรื อ อนุ ญ าตให้ จัด ขึ้ น ให้เ จ้า หน้า ที่ ยื่น ใบลาตามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนดต่อ
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดง
หลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
หมวด 13
วินัย และโทษทางวินัย
ข้ อ 46 วินัย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่ งครัด สหกรณ์
กาหนดวินยั ในการทางานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์ และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คาชี้ แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และการสงเคราะห์แก่ผูม้ า
ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทั้งต้องสุ ภาพเรี ยบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทัว่ ไป ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์ เที่ ย งธรรมและประพฤติ ต นอยู่ใ นความสุ จ ริ ต
ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหงหรื อเบียดเบียนหรื อกลัน่ แกล้ง หรื อจงใจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์ หรื อ
ผูใ้ ด และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่วา่ ในทางตรงหรื อทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรื อ
ผูอ้ ื่น
(5) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็ว เต็มความสามารถให้เกิดผลดี
และความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
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(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้ง หรื อทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ ทั้งนี้
โดยจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่และดารงตาแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ งเพียงแห่ งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้
เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อตัวกระทาการในห้างหุ้นส่วนหรื อบริ ษทั ใด ๆ หรื อนิติบุคคลรู ปอื่น ๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรี ย บร้ อย เชื่ อฟั งและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่ องต่อผูบ้ ังคับบัญชา ผูอ้ ยู่
ใต้บ ังคับบัญชาต้องปฏิ บ ัติ ตามค าสั่ งของผู บ้ ังคับบัญชาซึ่ งสั่ งในกิ จการของสหกรณ์ โดยชอบด้ วย
กฎหมาย และเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทาการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อ
ตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทา หรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครั้งคราว
(10) ต้องรักษาชื่ อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่ อว่าประพฤติชวั่ ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้
เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่ งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุ รา หรื อของมึนเมา
อย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้ สินรุ งรัง เล่นการพนัน กระทา หรื อ
ยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการอื่นใด ซึ่งทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุราหรื อของมึนเมาอย่างอื่น ในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอันขาด
(12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผูอ้ ยู่ใน
วงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรื อ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สหกรณ์
(14) ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(15) ลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสัง่ โดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
(16) ลูกจ้างต้องมาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทางานตามที่กาหนด
(17) ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทางาน
(18) ลู ก จ้า งต้อ งดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจัก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารท างานให้อยู่ใ น
สภาพดีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตามความจาเป็ นหรื อตามควรแก่หน้าที่ของตน
(19) ลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินใด ๆ ในบริ เวณที่ทางานโดยมิให้
สูญหายหรื อเสี ยหายจากบุคคลใด ๆ หรื อจากภัยพิบตั ิอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะทาได้
(20) ลูกจ้างต้องไม่กระทาการทะเลาะวิวาท หรื อทาร้ายร่ างกายบุคคลใดในบริ เวณที่ทางาน
(21) ลูกจ้างต้องไม่นาสิ่ งผิดกฎหมาย หรื ออาวุธที่มีอนั ตรายร้ายแรง หรื อวัตถุระเบิดเข้ามา
บริ เวณที่ทางาน
ข้อ 47 โทษทางวินยั โทษผิดวินยั มี 4 สถาน คือ
(1) ไล่ออก
(2) ให้ออก
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ภาคทัณฑ์
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ข้ อ 48 การลงโทษไล่ออกนั้น ให้กระทาในกรณี เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทาผิด
วินยั อย่างร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ หรื อจนเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(2) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(3) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(4) ทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรง
(6) ขัดคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคาสั่งนั้นเป็ น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(7) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี่ข่มเหง หรื อเบียดเบียน
สมาชิกสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้ อ 49 การลงโทษให้ออกนั้น ให้กระทาในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทาผิด
วินยั เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ดังระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิจสิ น
(6) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ข้ อ 50 การลงโทษไล่ ออกและให้อ อกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อผูบ้ งั คับ บัญชา
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการดาเนิ นการ หรื อเจ้าหน้าที่ตาแหน่ งไม่ต่ ากว่า
ผูถ้ ูกกล่าวหาอย่างน้อย 3 คนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้นให้กระทาให้เสร็ จโดยเร็ วอย่างช้าไม่เกิ น 30 วัน นับแต่วนั ที่ประธานกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบคาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดาเนิ นการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น แม้ผถู ้ ูกกล่าวหาตาย
ก่อน การสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมื่อสอบสวนเสร็ จแล้วให้คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งสานวนการสอบสวนต่อผูส้ ั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น และเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนินการ
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ข้อ 51 ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ตอ้ ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(1) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันกระทาโดยประมาท
(2) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(3) ทาความผิดเกี่ยวกับทุจริ ตต่อหน้าที่และให้ถอ้ ยคาสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(4) พนักงานสอบสวน หรื อศาล หรื อมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าทาความผิดเช่นนั้น แม้จะมิให้
จาคุกก็ตาม
(5) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
ในกรณี ดงั กล่าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลาดับจนถึงคณะกรรมการ
ดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า มีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้น ก็ให้ ไล่ออกได้
ข้ อ 52 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยจนมี การตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ ยวกับ
การทางานกฎ ระเบียบ คาสั่ง หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา หรื อถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิด
ลหุ โทษ หรื อความผิดอันได้ก ระทาโดยประมาท สหกรณ์ มีสิทธิ สั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิ ด
เว้นแต่กรณี ความผิดชัดแจ้งโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คาสั่งพักงานจะเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
(2) กาหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์ตอ้ งแจ้งคาสั่งพักงานให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างพักงานในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทางานที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างได้รับก่อนถูกสัง่ พักงาน
(5) ในกรณี ที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมิได้กระทาความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง
เท่ากับค่าจ้างในวันทางานปกตินบั แต่วนั ที่สั่งพักงาน โดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็ นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
ข้ อ 53 ในกรณี ที่ เ จ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งกระท าผิ ด วิ นัย แต่ โ ทษไม่ ถึ ง ไล่ อ อก หรื อ ให้ อ อก
ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาจะสั่ ง ลงโทษลดขั้น เงิ น เดื อ นก็ ไ ด้ หรื อถ้า เห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย่ อ น หรื อ
เป็ นความผิดเล็กน้อยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั้นให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ และจะให้
ทาทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างในตาแหน่ งตั้งแต่หัวหน้าฝ่ ายลงไปให้
ผูจ้ ดั การ หรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมีอานาจสั่งลงโทษได้
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ในกรณี ล งโทษลดขั้น เงิ น เดื อ น หากต้อ งลดเกิ น กว่ า ขั้น ต่ า สุ ด ของต าแหน่ ง ก็ ใ ห้ ล ดในขั้น
เงินเดือนสาหรับตาแหน่ งถัดลงไปได้ ทั้งนี้ การลงโทษลดขั้นเงินเดือน ต้องให้เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง
ทาหนังสื อยินยอมการลงโทษลดขั้นเงินเดือน ด้วย
ข้ อ 54 ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ผจู ้ ดั การลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใน
บังคับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารู ้ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิด
ของผูน้ ้ นั อยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมี
อานาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อให้ลงโทษตามสมควร
ถ้า ผูบ้ ัง คับ บัญชาคนใดรู ้ ว่า ผูอ้ ยู่ใ ต้ผูบ้ ังคับ บัญชากระทาผิ ดวิ นัย แต่ไ ม่จัดการลงโทษ หรื อ
ลงโทษ ไม่เป็ นการสุ จริ ต ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชานั้นกระทาผิดวินยั
ข้อ 55 เมื่อผูม้ ีอานาจลงโทษได้สงั่ ลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลาดับจนถึง
คณะกรรมการดาเนินการ
หากผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อผูส้ ั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไป ให้มีอานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษได้
แต่โทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกินอานาจของผูส้ ั่งใหม่น้ นั
ข้ อ 56 เจ้า หน้า ที่ หรื อลูก จ้างที่ถูก ลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็ นว่าตนไม่ไ ด้รับความเป็ นธรรม
ก็ อาจอุท ธรณ์ ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้ภายใน 15 วันนับ ตั้ง แต่ วนั ทราบค าสั่ ง การอุ ท ธรณ์
ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรื อ
ยืนตามคาสั่งเดิมก็ได้ ทั้งนี้ โดยปกติให้กระทาให้เสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์คาวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการให้เป็ นอันสิ้ นสุ ด
หมวดที่ 14
การร้ องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์ อนั เกิ ดขึ้น
เนื่ องจากการทางานไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่ง หรื อ
มอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทางานหรื อประโยชน์อื่น หรื อการปฏิบตั ิใดที่ไม่เหมาะสม
ระหว่างสหกรณ์ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง หรื อระหว่างเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างด้วยกัน
และเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรื อความทุกข์น้ ันต่อสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้
ดาเนิ นการแก้ไ ข หรื อยุติเหตุ ก ารณ์ น้ ัน ทั้ง นี้ เพื่ อให้เกิ ดความสั ม พันธ์ อันดี ระหว่า งสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทางานด้วยความสุข
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ข้ อ 57 ขอบเขตของการร้ องทุก ข์ เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างที่ มีความไม่พ อใจ หรื อมีความทุก ข์
เนื่องจากการทางานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคาร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ชั้นแรกของตนโดยเร็ ว เว้นแต่ เ รื่ องที่ จ ะร้ องทุ ก ข์น้ ัน เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ข องผูบ้ ัง คับ บัญชา หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นต้นเหตุก็ให้ยนื่ คาร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไป อีกชั้นหนึ่ง โดยมีวิธีการ
และขั้นตอนดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็ นหนังสื อด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีความขัดแย้ง
(2) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทาการสอบสวน และพิจารณา
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องทุกข์
(3) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทาการสอบสวน และพิจารณา
ชี้ แจงทาความเข้าใจ หรื อวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้ แจงด้วยวาจาให้
บันทึกคาชี้แจงเหตุผลไว้ในสานวนโดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
ข้อ 58 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคาร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง
แล้ว ให้รีบดาเนิ นการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั โดยละเอียดเท่าที่จะทา
ได้ โดยดาเนิ นการด้วยตนเอง หรื อด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อบุคคลอื่น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ นื่ คาร้องทุกข์เห็นชอบที่จะขอให้ขอ้ เท็จจริ งโดยละเอี ยดแก่ผบู ้ งั คับบัญชา
ด้วย เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์น้ นั หากเป็ นเรื่ องที่อยู่ใน
ขอบเขตของอ านาจหน้ า ที่ ข องผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชานั้ น และผู ้บัง คับ บัญ ชาสามารถแก้ ไ ขได้ ก็ ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชาดาเนิ นการแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้องทุกข์
ทราบพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
หากเรื่ องราวที่ ร้องทุ ก ข์น้ ันเป็ นเรื่ องที่ อยู่นอกเหนื ออานาจหน้า ที่ ข องผูบ้ ัง คับ บัญชานั้นให้
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่า วเสนอเรื่ องราวที่ ร้องทุก ข์ พร้ อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไ ขหรื อความเห็ น ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปตามลาดับ
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไป ดาเนิ นการสอบสวนและพิจารณาคาร้ องทุกข์เช่ นเดี ย วกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคาร้องทุกข์
ข้ อ 59 กระบวนการยุติ ข ้อ ร้ อ งทุ ก ข์ เมื่ อ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชาแต่ ล ะขั้น ที่ ไ ด้พิ จ ารณาค าร้ อ งทุ ก ข์
ดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้อง
ทุกข์ทราบ หากเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ วแต่
ถ้าเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงใน
แบบพิมพ์ที่สหกรณ์ได้กาหนดขึ้น และยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ทราบ
ผลการร้องทุกข์จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
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คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุก ารณ์ ตาม
คาร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาดาเนิ นการให้เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ทราบภายใน
15 วัน
ข้อ 60 การอุทธรณ์คาวินิจฉัย
(1) ผูร้ ้องทุกข์ที่ไม่พอใจคาชี้แจง หรื อคาวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็ นหนังสื อภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาชี้แจง หรื อวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ดว้ ยการชี้ แจงทาความเข้าใจ หรื อการวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี้ แจงด้วย
วาจาให้บนั ทึก คาชี้แจงเหตุผลไว้ในสานวน โดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสัง่ ของผูม้ ีอานาจ
ข้อ 61 ความคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
(1) ผูร้ ้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบ และด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ ้ องทุ ก ข์จะไม่ ถู ก กลั่นแกล้ง ย้า ยหน้า ที่ ก ารงาน หรื อลงโทษแต่ อย่างใดเว้น แต่ จ ะ
เป็ นการร้องทุกข์ดว้ ยเจตนาไม่สุจริ ต
(3) เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ใ ห้ ก ารเป็ นพยาน หรื อให้ ค วามร่ วมมื อ ในการสอบสวน จะได้ รั บ
ความคุม้ ครอง โดยจะไม่ถูกกลัน่ แกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ ที่ให้การด้วย
อคติ ปรักปราให้ร้ายเป็ นเท็จ หรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง
การสอบสวนอาจกระทาโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได้
หมวดที่ 15
การสิ้นสุ ดการจ้ าง
ข้อ 62 การจ้างงาน จะสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรื อข้อบังคับสหกรณ์
ข้ อ 63 การตาย ในกรณี ที่ เจ้า หน้าที่ หรื อลู ก จ้า งถึ ง แก่ ค วามตาย สหกรณ์ จะจ่ ายค่าจ้าง หรื อ
เงิ นอื่ นให้แก่ ท ายาทโดยธรรมของเจ้า หน้า ที่ หรื อลู ก จ้า งที่ ถึ ง แก่ ค วามตาย ส่ วนเงิ นทดแทน หรื อ
ประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้ อ 64 การลาออก เจ้า หน้า ที่ หรื อลูก จ้างที่ ยื่นใบลาออกล่วงหน้าตามที่ ส หกรณ์ ก าหนดต่ อ
ผูจ้ ดั การ หรื อคณะกรรมการดาเนิ นการแล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นในวัน หรื อก่อนวันจ่ายค่าจ้างในเดือน
นั้น และให้มีผลเมื่อถึงกาหนดวันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป
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การลาออกของเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างที่ฝ่าฝื นระเบียบการลาดังกล่าว ถ้าทาให้สหกรณ์เสี ยหาย
สหกรณ์มีความชอบธรรมที่จะหักเงินประกัน หรื อเงินอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ยินยอมชดใช้ความเสี ยหาย
ดังกล่าวได้ รวมถึงอาจดาเนินคดีกบั เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่กระทาความผิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง
หรื อผูค้ ้ าประกันชดใช้ความเสี ยหายได้ดว้ ย ตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด
ข้อ 65 การเลิกจ้าง
การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างที่สหกรณ์ได้ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ โดยสหกรณ์เลิกจ้าง หรื อไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ หรื อ
ลูกจ้างขาดคุณสมบัติในการทางาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษี ยณอายุ
หรื อกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อได้รับโทษทางวินยั ตามข้อ 47 (1) และ (2)
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ คนใดมี อายุค รบ 60 ปี บริ บูรณ์ ให้เป็ นอันออกจากงานเมื่ อสิ้ นปี ทางบัญชี
ซึ่ ง เป็ นปี ที่ ผูน้ ้ ันมี อายุค รบ 60 ปี บริ บู รณ์ โดยให้พ น้ จากตาแหน่ ง เว้นแต่ จะได้มี ก ารพิ จารณาจ้า ง
เป็ นคราว ๆ อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะด าเนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานทุก 4 ปี
การเลิ ก จ้า งดัง กล่า ว สหกรณ์ จะแจ้งผล และวันเลิ ก จ้างให้เจ้าหน้าที่ หรื อลูก จ้างทราบเป็ น
หนังสื อ โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ หรื อ
ลูกจ้างที่จา้ งไว้โดยมีกาหนดระยะเวลาแน่นอน หรื อเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างที่กระทาความผิด และไม่มีสิทธิ์
ได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ที่สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
การสิ้ นสุ ดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์กาหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง
ไว้เป็ นรายบุ คคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ้ นสุ ดตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในสั ญญาจ้า งเป็ น
รายบุคคลนั้น
หมวดที่ 16
ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินค่าบาเหน็จ
ข้อ 66 ค่าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 30 วัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน 30 วันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(2) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติ ดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 90 วัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน 90 วันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่หรื อ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
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(3) เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกับครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 180 วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางาน 180 วันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่
หรื อลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 240 วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้า งของการทางาน 240 วันสุ ดท้ายสาหรับเจ้าหน้าที่
หรื อลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(5) เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง อัตรา
สุ ดท้าย 300 วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางาน 300 วันสุ ดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
ข้อ 67 ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ซึ่งเลิกจ้างในกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังนี้
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทาให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่ าฝื นข้อบังคับ เกี่ ยวกับการทางาน หรื อระเบีย บ หรื อคาสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรม และนายจ้า งได้ตัก เตื อ นเป็ นหนังสื อ แล้ว เว้น แต่ ก รณี ที่ ร้ า ยแรงนายจ้าง
ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้างได้กระทาผิด
(5) ละทิ้ ง หน้ า ที่ เ ป็ นเวลาสามวัน ท างานติ ด ต่ อ กัน ไม่ ว่ า จะมี ว ัน หยุ ด คั่น หรื อ ไม่ ก็ ต าม
โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(6) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
สหกรณ์ ไ ม่ จ่า ยค่ า ชดเชยให้แก่ เ จ้า หน้า ที่ ห รื อลู ก จ้า งที่ ส หกรณ์ จ้า งไว้ โดยมี ก าหนด
ระยะเวลาการจ้างแน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั้น
ข้อ 68 ค่าชดเชยพิเศษ
ก. ในกรณี ที่สหกรณ์ยา้ ยที่ทาการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสาคัญต่อ
การดารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้าง หรื อครอบครัว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หรื อ
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที่ทาการของสหกรณ์ในการนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ หรื อ
ลู ก จ้า งไม่ ป ระสงค์จ ะไปท างานด้วย ให้เ จ้า หน้า ที่ หรื อ ลู ก จ้า งมี สิ ท ธิ บอกเลิ ก สัญ ญาจ้า งได้ โดย
เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่พึง
มีสิทธิได้รับ
ข. ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องลดจานวนเจ้าหน้าที่ อันเนื่ องมาจากการปรับปรุ ง
หน่วยงานระบบการทางาน หรื อการบริ การ สหกรณ์จะปฏิบตั ิ ดังนี้
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(1) แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 31 เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วัน
ต่ อ การท างาน 1 ปี ส าหรั บ เจ้า หน้า ที่ ที่ ท างานติ ด ต่ อ กัน 6 ปี ขึ้ น ไป ทั้ง นี้ ค่ า ชดเชยพิ เ ศษดัง กล่ า ว
จะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน
ข้อ 69 เงินบาเหน็จ
(1) เจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ ค นใดท างานในสหกรณ์ น้ ี ด้วยความเรี ย บร้ อยเป็ นเวลาติ ด ต่ อ กัน
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ขึ้นไป มี สิทธิ ได้รับเงิ นบาเหน็จ เมื่ อออกจากตาแหน่ งเว้นแต่ ออกเพราะถูกลงโทษ
ให้ออก หรื อไล่ออก
(2) การคานวณเงินบาเหน็จให้เอาเงินเดือนสุ ดท้ายตั้งคูณด้วยจานวนปี ที่ทางานในสหกรณ์
เศษของปี ถ้าถึง 180 วัน ให้นบั เป็ น 1 ปี ถ้าต่ากว่านี้ให้ปัดทิง้
(3) จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจ้าหน้าที่ที่เข้าทางานในสหกรณ์จนถึง
วันที่ออกจากสหกรณ์หกั ด้วยวันลาของผูน้ ้ นั
(4) ในกรณี ที่คานวณเงินบาเหน็จตามระเบียบนี้ มีจานวนเงินมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่
พึงได้รับตามข้อ 66 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิ่มได้ เฉพาะส่ วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น หรื อ
มีจานวนเงินน้อยกว่าเงินชดเชยให้สหกรณ์จ่ายเฉพาะเงินชดเชย
(5) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซ่ ึงออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่ทายาท
(6) เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารจ่ า ยเงิ น บ าเหน็ จ และเงิ น ชดเชยแก่ เ จ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์ ใ ห้
สหกรณ์ ต้ งั เงิ นส ารองจ่ ายไว้ตดั จ่ า ยเป็ นค่ าใช้จ่ายประจาปี ตามจานวนที่ ค ณะกรรมการดาเนิ น การ
พิจารณาเห็นสมควร
(7) ภาษีเงินได้อนั พึงชาระตามกฎหมาย ให้ผรู ้ ับเงินบาเหน็จ และเงินชดเชยเป็ นผูจ้ ่ายทั้งสิ้ น
ข้ อ 70 เงินบาเหน็จ ให้ถือใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างที่มีการจัดจ้างก่อนระเบียบนี้ ถือใช้
แล้วเท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่จา้ งหลังจากระเบียบนี้ถือใช้แล้วให้ได้รับค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษตามระเบียบนี้เท่านั้น
หมวดที่ 17
เงินประกันสังคม
ข้อ 71 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตอ้ งยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อนาไปจ่าย
ให้กบั สานักงานประกันสังคมจังหวัดที่สหกรณ์น้ นั ตั้งอยูใ่ นอัตราตามที่กฎหมายกาหนด
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หมวดที่ 18
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 72 การหยุดกิจการชัว่ คราว ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นการชัว่ คราว
เนื่ องจากหน่วยงาน หรื อสถานประกอบการที่สหกรณ์ ต้ งั อยู่หยุดกิ จการ หรื อสหกรณ์ประสบภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุด
กิจการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ข้อ 73 กฎ ระเบียบอื่น ๆ
(1) กฎ ระเบียบ คาสั่ง ซึ่งใช้บงั คับกับส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็ นการเฉพาะให้ถือว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของข้อบังคับในการทางานนี้ ด้วย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้างหนังสื อค้ าประกัน
และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(2) การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คาสั่ง ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 74 การแก้ ไ ขการเปลี่ ย นแปลง ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การท างานนี้ ได้ จั ด ท าขึ้ นให้ มี
ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้วอย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิ ทธิ์
ในการแก้ไขปรั บปรุ งให้มีความเหมาะสมเป็ นธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 75 การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ไม่ได้
(3) เจ้า หน้า ที่ ร ะดับ บัง คับ บัญ ชา และคณะกรรมการด าเนิ น การเป็ นผู ้ค วบคุ ม ดู แ ลให้
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
(4) อัตราเงิ นเดื อน และค่ า จ้างตามแนบท้ายระเบียบ วัน เวลา จะมี ผลบังคับใช้ได้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
(5) ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ) พันตารวจโท
(นิรันดร์ ไชยรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

