ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 และข้อ 90 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 22 ครัง้ ที่ พิเศษ/2559 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2559 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 11 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วย พนักงานและลูกจ้าง ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิม่ เติมครัง้
ที่ 6 พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ คาสัง่ ประกาศ มติอน่ื ใดทีข่ ดั หรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน1
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ (เช่น ผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ หรือเจ้าหน้าทีต่ าแหน่งทีเ่ รียกชื่ออย่างอืน่ ฯลฯ)2
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างชัน้ หนึ่ง และลูกจ้างชัน้ สอง หรือผูซ้ ง่ึ ตกลงทางานให้สหกรณ์
โดยรับค่าจ้างไม่วา่ จะเรียกชือ่ อย่างไร

1
2

สหกรณ์ตงั้ ใหม่ให้ตดั ข้อนี้ออก
ระบุได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสหกรณ์
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หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่ ง
ข้อ 5 ให้สหกรณ์ฯ จ้างเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างตามจานวนทีจ่ าเป็ นแก่การปฏิบตั งิ านประจาของ
สหกรณ์
ข้อ 6 ตาแหน่งเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์ มีดงั ต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ฯ
(1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สนิ เชื่อ เจ้าหน้าที่
ธุรการ เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี
(2) หัวหน้าแผนก
(3) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
(4) ผูจ้ ดั การ
ข. ตาแหน่งทีเ่ รียกชื่อเป็ นอย่างอืน่
(1) ช่างชัน้ หนึ่ง เทียบเท่าเจ้าหน้าทีช่ นั้ หนึ่ง
(2) สมุหบ์ ญั ชี เทียบเท่าหัวหน้าแผนก
ค. ตาแหน่งลูกจ้าง
(1) ลูกจ้างชัน้ หนึ่ง ได้แก่ คนงาน คนยาม นักการภารโรง
(2) ลูกจ้างชัน้ สอง ได้แก่ คนขับรถยนต์ หรือเรือยนต์ และหัวหน้าคนงานหรือ
ช่างฝี มอื
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก และแต่งตัง้ หรือเลือ่ นตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การ โดยพิจารณาผูม้ คี ุณวุฒิ ความสามารถ การริเริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพใน
การปฏิบตั งิ านและความเหมาะสมกับตาแหน่ง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11 ง.
ในกรณีทส่ี หกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะจัดจ้างผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือหัวหน้าแผนกได้ให้
คณะกรรมการดาเนิน การคัด เลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่ในตาแหน่ งที่ตา่ ลงไป
แลว้ แต่ งตัง้ ให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ผูจ้ ดั การ ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ หรือหัวหน้าแผนก ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นข้อ 11 12 13 14 15 และ 16
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หมวด 2
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
ข้อ 8 ให้กาหนดอัตราเงินเดือนและค่ าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ โดยจัดทาเป็ นบัญชี
แนบท้ายระเบียบนี้ 3

หมวด 3
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
ข้อ 9 เมือ่ สหกรณ์มคี วามจาเป็ นต้องจ้างเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ 10 ผูท้ จ่ี ะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ฯ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีสญั ชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(2) มีอายุไม่ตา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์
(3) ไม่ เป็ นผู ม้ ีกายทุ พพลภาพไร้ความสามารถหรื อจิ ตฟัน่ เฟื อนไม่ สมประกอบ
ทัง้ ไม่ เป็ นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่ร งั เกียจแก่ ส งั คม
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล ้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(8) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินยั ซึง่ อาจต้องได้รบั โทษ
ไล่ออก หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
(9) ไม่เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์มมี ติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้าที่
3

ทัง้ นี้อตั ราค่าจ้างขัน้ ต ่าให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายคุม้ ครองแรงงานกาหนด
สหกรณ์

และสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและฐานะของ
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(10) ไม่เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรือมีคาวินจิ ฉัยเป็ นทีส่ ดุ ให้พน้ จาก
ตาแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 11 การบรรจุ และแต่งตัง้ หรือเลือ่ นตาแหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ก. เจ้าหน้าที่
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องได้รบั ประกาศนียบัตรไม่ตา่ กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและสามารถพิมพ์ดดี ได้
(2) เจ้าหน้าทีอ่ ่นื ต้องได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงในทางที่ สหกรณ์ตอ้ งการ
หรือวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบันการศึกษาทาง
สหกรณ์ท่หี น่ วยงานอื่นตัง้ ขึ้นหรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของเอกชน หรือได้รบั ประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชัน้ สูงในทางที่สหกรณ์
ต้องการ
ข. หัวหน้าแผนก
(1) ต้องได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือได้รบั อนุปริญญาหลักสูตรสามปี
จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสาขาทีส่ หกรณ์ตอ้ งการหรือ
(2) ต้องมีพ้นื ความรูต้ าม ก.(2) และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์มาไม่นอ้ ยกว่า
สองปี หรือเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแล ้ว
(3) ต้องมีพ้นื ความรูต้ าม ก.(1) และดารงตาแหน่งในสหกรณ์มาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
หรือเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแล้ว
ค. ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ต้องมีพ้นื ความรูแ้ ละหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับ ข.
ง. ผูจ้ ดั การ
(1) ต้องได้รบั ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึง่ สหกรณ์เทียบให้ไม่ตา่ กว่า
ปริญญาตรีในสาขาทีส่ หกรณ์ตอ้ งการ หรือ
(2) ต้องมีพ้นื ความรูต้ าม ข (1) และดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนก หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ในสหกรณ์มาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี หรือเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม หรือ
(3) ต้องมีพ้นื ความรูต้ าม ก. (1). หรือ ก. (2) และเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าแผนก
หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี หรือเคยดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามมาแล ้ว
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จ. ลูกจ้าง มีพ้นื ความรูไ้ ม่ตา่ กว่าชัน้ ประถมปี ท่ี 4 หรือชัน้ ประถมปี ท่ี 6 และต้องมีความรู ้
ความสามารถในงานที่จะปฏิบ ตั ิและผ่ านการทดสอบเป็ นที่พอใจแล ว้ หรือต้องเป็ นช่ างฝี มือ และมี
ใบรับรองแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบตั งิ านมาแล ้วเป็ นระยะเวลาพอสมควร
ข้อ 12 การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ เทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลท้องทีแ่ ละทีว่ า่ การอาเภอท้องที่
ข้อ 13 ผู ป้ ระสงค์ท่ีจ ะสมัค รเข้า รับการคัด เลือ ก หรือสอบคัด เลือ ก หรือสอบแข่ง ขัน
ให้ย่นื ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู ้ สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์ และให้ยน่ื ใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ ดั การ
ของ สหกรณ์หรือเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย ณ สานักงานของสหกรณ์
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการดาเนินการ
หรือเจ้าหน้าที่ในตาแหน่ งไม่ตา่ กว่าผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ มีจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีตาแหน่ งเป็ น
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพือ่ ดาเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ข้อ 15 ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชา ทีก่ าหนด
ไว้ในข้อ 16 ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
(1) ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) พิมพ์ดดี ภาษาไทยหรือความรูเ้ กี่ยวกับงานในหน้าทีซ่ ง่ึ จะได้รบั การแต่งตัง้ (เช่น
บัญชี, และหรือความรูค้ วามชานาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรือวิชาชีพอืน่ ๆ )
(3) สัมภาษณ์
ข. ตาแหน่งตัง้ แต่เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์อน่ื ๆ ขึ้นไป
(1) ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ความรูเ้ กี่ยวกับงานในหน้าทีซ่ ง่ึ จะได้รบั การแต่งตัง้ และหรือความรูค้ วามชานาญ
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(3) สัมภาษณ์
ผู ส้ อบคัด เลือ ก หรื อ สอบแข่ ง ขัน ต้อ งได้ค ะแนนแต่ ล ะวิช าไม่ น อ้ ยกว่ า ร้อ ยละห้า สิบ
และได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้ หมด จึงถือเป็ นผูส้ อบได้
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ข้อ 17 เมือ่ การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแลว้ ให้ประธานกรรมการ
สอบประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามลาดับคะแนนไว้
ณ สานัก งานของสหกรณ์แ ละให เ้ สนอผลการคัด เลือ ก หรือ สอบคัด เลือ กหรือ สอบแข่ง ขัน ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการโดยเร็ว

หมวด 4
การจ้างและการแต่งตัง้
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจ้างและแต่งตัง้ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก หรือสอบแข่งขันได้ เรียงตามลาดับคะแนนสูงมาหาตา่ เป็ นเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้า
มีผูส้ อบได้คะแนนเท่ากันหลายคน ให้ถอื คะแนนในวิชาในข้อ 16 ก. (2) หรือ ข. (2) สุดแต่กรณีเป็ น
เกณฑ์ตดั สินและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อกี ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารคัดเลือกโดย
การสอบสัมภาษณ์เพิม่ เติม
ข้อ 19 ในการจ้างหรือแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันการทางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทางานจากเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ ไม่ว่าเงินทรัพย์สนิ อื่นหรือการคา้ ประกันด้วยบุคคล เว้นแต่ ลกั ษณะหรือสภาพ
ของงานทีท่ านัน้ เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สนิ ของสหกรณ์
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สหกรณ์ได้ และในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันหรือทาสัญญา
ประกันกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ เพือ่ ชดใช้ความเสียหายที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์
เป็ นผูก้ ระทา เมือ่ สหกรณ์เลิกจ้างหรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ
ให้สหกรณ์คืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามีให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ลาออก หรือวันทีส่ ญั ญาประกันสิ้นอายุแล้วแต่กรณี 4
ลักษณะหรือสภาพของงานที่สหกรณ์จะเรียกหรือรับหลักประกันการทางานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการทางานจากเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์ ได้แก่5
(1) งานสมุหบ์ ญั ชี
(2) งานเจ้าหน้าทีเ่ ก็บหรือจ่ายเงิน
(3) งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุของมีค่า

4
5

มาตรา 10 พระราบบัญญัตคิ มุ ้ ครองแรงงาน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551
ข้อ 4 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
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(4) งานเฝ้ าหรือดูแลสถานทีห่ รือทรัพย์สนิ ของสหกรณ์หรือทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ของสหกรณ์
(5) งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สนิ
(6) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลีย่ น ให้เช่าทรัพย์
ให้เช่ าซื้อ ให้กูย้ ืม รับฝากทรัพย์ รับจานอง รับจานา รับโอน หรื อรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร ทัง้ นี้
เฉพาะเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์ ซึง่ เป็ นผูค้ วบคุมเงินหรือทรัพย์สนิ เพือ่ การทีว่ า่ นัน้
ข้อ 20 หลักประกันการทางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทางานมี 3 ประเภท ได้แก่

6

(1) เงินสด
(2) ทรัพย์สนิ
(3) การคา้ ประกันด้วยบุคคล
ในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันเป็ นเงินสด จานวนเงินทีเ่ รียกหรือรับ ต้อง
ไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลีย่ ทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รบั และในกรณีท่ี
เงินประกันซึ่งสหกรณ์รบั ไว้ดงั กล่าวลดลง เนื่องจากนาไปชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สหกรณ์ตามเงือ่ นไขของ
การเรียกหรือรับเงินประกันหรือตามข้อตกลง หรือได้รบั ความยินยอมจากเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์
แล้วสหกรณ์จะเรียกหรือรับเงินประกันเพิม่ ได้เท่าจานวนเงินทีล่ ดลง
ข้อ 21 ให้สหกรณ์นาเงินประกันฝากไว้กบั ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น โดยจัดให้
มีบญั ชีเงินฝากของเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์แต่ละคน และให้แจ้งชื่อธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินอื่น ชื่อบัญชีและเลขที่บญั ชี ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
รับเงินประกัน ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กิดขึ้นในการดาเนินการดังกล่าวให้สหกรณ์เป็ นผูอ้ อก7
ข้อ 22 ในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันเป็ นทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิ ทีเ่ รียกหรือรับเป็ น
หลักประกันได้ ได้แก่ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
(1) สมุดเงินฝากประจาธนาคาร
(2) หนังสือคา้ ประกันของธนาคาร

6
7

ข้อ 5 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
ข้อ 8 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
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ทรัพย์สินดังกล่า วข้างต้นต้องมีมูลค่ าไม่เกินหกสิบ เท่าของอัตราค่ าจ้างรายวัน โดย
เฉลีย่ ทีล่ ูกจ้างได้รบั โดยให้สหกรณ์เป็ นผูเ้ ก็บรักษาหลักประกันไว้
ห้ามมิให้นายจ้างแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือกระทาการใดๆ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
ของสหกรณ์แก้ไขเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ตาม (1) เป็ นของสหกรณ์หรือของบุคคลอืน่ 8
ข้อ 23 ในกรณีทส่ี หกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันโดยการคา้ ประกันด้วยบุคคล วงเงินคา้ ประกัน
ทีส่ หกรณ์เรียกให้ผูค้ า้ ประกันรับผิดชอบต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลีย่ ทีเ่ จ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รบั
ให้สหกรณ์จดั ทาหนังสือสัญญาคา้ ประกันสามฉบับ โดยให้สหกรณ์ เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างของสหกรณ์ และผูค้ า้ ประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ9
ข้อ 24 ในกรณี ท่ีส หกรณ์ เ รี ย กหรื อ รับ หลัก ประกัน ตามข้อ 20 หลายประเภทรวมกัน
เมือ่ คานวณจานวนมูลค่าของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแลว้ ต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
โดยเฉลีย่ ทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ได้รบั
ข้อ 25 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้ า้ ประกัน และหลักประกันทุกปี
ทัง้ นี้ เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันนัน้ มีราคาเพียงพอที่จะคุม้ กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ และเพือ่ แก้ปญั หากรณีทผ่ี ูค้ า้ ประกันถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกัน
มีร าคาเปลี่ย นแปลงในทางที่ ล ดลง อนึ่ ง เมื่ อ ปรากฏว่ า หลัก ประกัน เปลี่ย นแปลงในทางลดลง
ให้ค ณะกรรมการด าเนิ น การรีบ ด าเนิ น การเรีย กหลัก ประกัน จากเจ้า หน้า ที่แ ละลู ก จ้า งของ สหกรณ์
เพือ่ เติมให้เพียงพอทีจ่ ะคุม้ กับลักษณะและปริมาณงานในความรับผิดชอบทันที
ถ้า คณะกรรมการด าเนิ น การละเลยไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม ข้อ 19 หรื อ ข้อ 25
คณะกรรมการดาเนินการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีโ่ ดยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย จนครบจานวนให้แก่ สหกรณ์
10

8
9
10

ข้อ 9 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
ข้อ 10 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
ข้อ 11 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551
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ข้อ 26 การจ้างและแต่ งตัง้ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ 19 ให้ได้รบั เงินเดือน
ขัน้ เริ่มต้นตามอัตราดังต่อไปนี้
ก. เจ้าหน้าที่
(1) ผู ม้ ีพ้ นื ความรู ต้ ามข้อ 11 ก. ให้จา้ งในขัน้ เริ่มต้น ในอัตราไม่เกิน เดือนละ
8,520 บาท
(2) ผู ม้ ีพ้ ืน ความรู ต้ ามข้อ 11 ข. ให้จา้ งในขัน้ เริ่มต้น ในอัตราไม่เกิน เดือนละ
9,380 บาท
(3) ผูม้ ีพ้ ืน ความรู ต้ ามข้อ 11 ค. ให้จา้ งในขัน้ เริ่มต้น ในอัตราไม่เกิน เดือนละ
9,760 บาท
(4) ผู ม้ ีพ้ ืน ความรู ต้ ามข้อ 11 ง. ให้จา้ งในขัน้ เริ่ม ต้น ในอัตราไม่เกิน เดือนละ
15,450 บาท
ข. ลูกจ้าง ให้จา้ งในขัน้ เริ่มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 8,070 บาท
ข้อ 27 การแต่ งตัง้ เจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ ให้ด ารงตาแหน่ งหัวหน้าแผนกขึ้น ไป
ประธานกรรมการต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแลว้
ประธานกรรมการจึงสังแต่
่ งตัง้ ได้ แต่ถา้ เป็ นตา่ กว่าหัวหน้าแผนกก็ให้ผูจ้ ดั การมีอานาจสังแต่
่ งตัง้ ได้
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใด จะให้ได้รบั เงินเดือนสูงกว่าขัน้ ตา่ สุดของตาแหน่งนัน้ ไม่ได้
เว้นแต่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการดาเนินการ แต่ถา้ ผูน้ นั้ ได้รบั เงินเดือนสูงกว่าขัน้ ตา่ สุดของตาแหน่ง ใหม่
ก็ให้ได้รบั ขัน้ ทีเ่ ท่ากับเงินเดือนเดิม

หมวด 5
การปฏิบตั หิ น้าที่แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หรือผูจ้ ดั การและการเปลีย่ นตัวผูจ้ ดั การ
ข้อ 28 ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้ผูใ้ ดดารง
ตาแหน่งนัน้ หรือผูด้ ารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นครัง้ คราว ประธานกรรมการมีอานาจสังให้
่
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท่เี ห็นว่าสมควรรักษาการในตาแหน่ ง หรือรักษาการแทนชัว่ คราวได้แต่การสัง่ ให้
รักษาการในตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 29 ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นตัวผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มกี ารตรวจสอบ
หลัก ฐานทางบัญ ชี และการเงิน กับบรรดาทรัพ ย์สิน ตลอดจนผลิตผลและสิน ค้าอื่น ๆ ของสหกรณ์
เพือ่ ทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ก่อนทีจ่ ะได้ส่งมอบงาน
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หมวด 6
การเลือ่ นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ 30 การเลือ่ นเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้พจิ ารณาถึงความสามารถ
การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ
และสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีท่แี ลว้ ของสหกรณ์ ทัง้ นี้ ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
สาหรับเลือ่ นเงินเดือนประจาปี
ข้อ 31 ผูจ้ ดั การมีอานาจเลือ่ นเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างตาแหน่งไม่สูงกว่า
หัวหน้าแผนกในปี หนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน 1 ขัน้ ถ้าเกินกว่านัน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ผู จ้ ดั การจะเลือ่ นเงิน เดือ นของเจ้าหน้า ที่ตาแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยผู จ้ ดั การ ด ว้ ยความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 32 การเลือ่ นเงินเดือนของผูจ้ ดั การ เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 33 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึง่ มีเวลาทางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หรือมีขอ้ บกพร่องในรอบปี ทางบัญชีทแ่ี ล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ก. มีวนั ลาเกิน 30 วันเว้นแต่
(1) ลาป่ วยซึง่ ต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็ นเวลานานติดต่อกัน คราวเดียวกันหรือ
หลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วัน
(2) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน
(3) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน (โดยได้รบั เงินเดือน
หรือค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาทีล่ า แต่ไม่เกินสีส่ บิ ห้าวัน)
(4) ลาป่ วยเนื่องจากอุบตั เิ หตุจากการไปปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
ข. ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์

หมวด 7
การจ่ายเงินโบนัส
ข้อ 34 เมือ่ สิ้นปี ทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์และมติทป่ี ระชุมใหญ่
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ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินโบนัสทีจ่ ะจ่าย ให้แก่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสูงไม่เกินสีเ่ ท่าของเงินเดือนซึง่ ได้รบั ในเดือนสุดท้าย
ของปี ทางบัญชีนนั้
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ผูใ้ ดมีเวลาทางานไม่เต็มปี ทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รบั เงินโบนัส
ลดลงตามส่วนแห่งเวลาทางานในปี นนั้
ข้อ 35 คณะกรรมการดาเนิ นการอาจไม่จา่ ยเงินโบนัส ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่
เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์นนั้ ปฏิบตั หิ น้าที่
ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็ นประจา ไม่อุทศิ เวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกิน
สมควร ทัง้ ไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ
ได้ให้ความเห็นแนะนาเช่นว่านัน้

หมวด 8
วัน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
ข้อ 36 วันทางาน สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าทีท่ างานสัปดาห์ละ 5 วัน ตัง้ แต่วนั จันทร์ถงึ
วันศุกร์ 11 สาหรับตาแหน่งทีท่ างานเป็ นกะให้ทางานสัปดาห์ละ 48 ชัว่ โมง
ข้อ 37 เวลาทางานปกติ สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าทีท่ างานวันละ 8 ชัว่ โมง เวลา 08.30 น.
ถึง12 16.30 น. สาหรับตาแหน่งทีส่ หกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทางานเป็ นกะเวลาให้เป็ นไปตามที่
สัญญาจ้างกาหนด
ข้อ 38 เวลาพัก13สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าทีห่ ยุดพักระหว่างการทางานปกติ เวลา 12.00 น.
ถึงเวลา 13.00 น.
ในกรณีทส่ี หกรณ์และเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างตกลงกันกาหนดเวลาพักระหว่างการทางานตามวรรค
หนึ่งเป็ นอย่างอื่นก็ย่อมกระทาได้ โดยเวลาพักไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งชัว่ โมง ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่นและ
อานวยความสะดวกแก่สมาชิกทีม่ าใช้บริการ

11
12

วันทางานไม่เกินสัปดาห์ละ 6 วัน (ม.28 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)

เวลาทางานปกติไม่เกินวันละ 8 ชม. และไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชม. (ม.23 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
13 วันทางานให้หยุดพักไม่นอ้ ยกว่า 1 ชม.หลังจากทางานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม.ติดต่อกัน (ม.27 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.2541)
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หมวด 9
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
ข้อ 39 วันหยุดประจาสัปดาห์ สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าทีห่ ยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละ
2 วัน ได้แก่วนั เสาร์และวันอาทิตย์ 14
ข้อ 40 วันหยุดตามประเพณี 15 สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าทีห่ ยุดงานตามประเพณีได้ปีละ
15 วัน ดังนี้16
1. วันขึ้นปี ใหม่
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต์
5. วันแรงงาน
6. วันฉัตรมงคล
7. วันพืชมงคล
8. วันวิสาขบูชา
9. วันอาสาฬหบูชา
10. วันเข้าพรรษา
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
12. วันปิ ยะมหาราช
13. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
14. วันรัฐธรรมนู ญ
15. วันสินปี เก่า
ในกรณี ท่วี นั หยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุด
ตามประเพณีในวันทางานถัดไป

14 ให้สอดคล ้องกับข้อ 36
15 วันหยุดตามประเพณีปีหนึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน ให้ระบุว่าเป็ นวันใดบ้างโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ (ม.29 พ.ร.บ.
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
16 ในกรณีสหกรณ์มไิ ด้กาหนดวันหยุดเป็ นวันใดแน่นอนเหมือนกันทุกปี
ให้สหกรณ์ระบุเฉพาะจานวนวันทีใ่ ห้หยุดตาม
ประเพณี และไปกาหนดวันหยุดไว้ในประกาศของสหกรณ์เป็ นรายปี ในวันเริม่ ปี บญั ชีของสหกรณ์ทกุ ปี
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ข้อ 41 วันหยุดพักผ่อนประจาปี 17 สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าทีท่ ท่ี างานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อน
ประจาปี จานวน 6 วันทางานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปี ถดั ไป ซึง่ วันหยุดพักผ่อนประจาปี หากเจ้าหน้าที่
ไม่หยุดในปี ทม่ี สี ทิ ธิก็สามารถสะสมและเลือ่ นวันหยุดพักผ่อนประจาปี ทย่ี งั มิได้หยุดในปี นนั้ รวมเข้ากับปี ต่อ ๆ
ไปได้ไม่เกิน 2 ปี ตดิ ต่อกันหรือไม่เกิน 12 วัน

หมวด 10
การทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด
ข้อ 42 การทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด
(1) ในกรณี ท่ีส หกรณ์ มีเ หตุฉุ กเฉิ น หรือความจาเป็ น เร่ งด่ วนที่จะต้องท างาน
ติดต่อกันไป ถ้าหยุดแลว้ จะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลาในวันทางาน หรือ
ทางานในวันหยุด รวมถึงทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจาเป็ น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องให้ความร่วมมือในการทางานล่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าหน้าทีก่ ่อน
(2) ในกรณีทส่ี หกรณ์มคี วามจาเป็ นต้องทางานเพือ่ เพิม่ การบริการ สหกรณ์จะให้
เจ้าหน้าทีท่ างานล่วงเวลา ทางานในวันหยุดหรือทางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นครัง้ คราวเท่าทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่การบริการ ทัง้ นี้ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าทีส่ มัครใจทางานล่วงเวลา หรือทางานในวันหยุดได้ไม่เกินสามสิบ
หกชัว่ โมงต่อสัปดาห์18

ข้อ 43 อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทางานในวันหยุด
ก. ค่าล่วงเวลา
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติในอัตรา
หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงทีท่ า หรือหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้าง
ต่อหน่วยในวันทางานตามจานวนผลงานทีท่ าได้ สาหรับลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ น
หน่วย19
17
18
19

ลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มสี ทิ ธิหยุดพักผ่อนประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า 6 วันทางาน (ม.30 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.2541)
กฎกระทรวงฯ ฉบับที ่ 3
ไม่นอ้ ยกว่า1.5 เท่า (ม.61 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
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(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงทีท่ า หรือสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทางานตามจานวนผลงานทีท่ าได้ สาหรับลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย20
ข. ค่าทางานในวันหยุด21
(1) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รบั ค่ าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจาสัปดาห์
วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ถ้ามาทางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รบั ค่าทางานใน
วันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่ าจ้าง ต่ อชัว่ โมงการทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรือของอัตรา
ค่ าจ้างต่ อหน่ วยในวัน ทางานตามจานวนผลงานที่ทาได้ สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รบั ค่ าจ้างตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย
(2) ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มสี ิทธิได้ร ับค่ าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ ถ้ามา
ทางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รบั ค่าทางานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตาม
จานวนชัว่ โมงทีท่ า หรือของอัตราค่ าจ้างต่อหน่ วยตามจานวนผลงานที่ทาได้สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รบั ค่ าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย

หมวด 11
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 44 การไม่จา่ ยค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทางานในวันหยุด
ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ได้รบั มอบหมายให้มอี านาจทาการแทนสหกรณ์ เกี่ยวกับการจ้าง
การลดค่าจ้าง หรือ การเลิกจ้าง (เช่นตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
(2) เจ้าหน้า ที่ท่ีถูกก าหนดให้ท างานที่มีล กั ษณะหรือ สภาพที่ตอ้ งออกไปท างาน
นอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกาหนดเวลาทางานทีแ่ น่นอน
(3) เจ้าหน้าทีท่ ถ่ี กู กาหนดให้อยู่เวรเฝ้ าดูแลสถานทีห่ รือทรัพย์สนิ เป็ นครัง้ คราว
ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้มอี านาจ
ทาการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง (เช่นตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)

20
21

ไม่นอ้ ยกว่า 3 เท่า (ม.63 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
ม.62 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
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ข้อ 45 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ายเดือนโดยจ่าย
รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่ าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี
ให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ายเดือน โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
ข้อ 46 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าทีท่ ล่ี าถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
(1) วันลาป่ วย จะจ่ายตามจานวนวันทีเ่ จ้าหน้าทีป่ ่ วยจริง แต่ไม่เกิน 30 วันทางาน
ต่อปี 22
(2) วันลาทาหมัน จะจ่ายตามจานวนวันทีแ่ พทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่ง กาหนดและ
ออกใบรับรองให้เจ้าหน้าทีห่ ยุดงาน23
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจานวนวันทีล่ า แต่ไม่เกิน 45 วัน24
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจานวนวันทีส่ หกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี
(5) วันลาเพือ่ ฝึ กความพรัง่ พร้อมทางทหาร ตามจานวนวันทีล่ าแต่ไม่เกิน 60 วัน
ต่อปี 25
(6) วัน ลาเพื่อการฝึ กอบรมหรือพัฒนาความรู ต้ ามจ านวนวัน ที่ สหกรณ์ อนุ ญาต
แต่ไม่เกิน 15 วันต่อปี
ข้อ 47 กาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด
(1) สหกรณ์ กาหนดให้มีก ารจ่ ายเงิน เดือน ค่ าล่วงเวลา ค่ าทางานในวัน หยุ ด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีร่ ายเดือน ๆ ละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายในวันสิ้นเดือน
(2) สหกรณ์กาหนดให้มกี ารจ่ายเงินประเภทอืน่ ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ ามทีต่ กลงกัน
ในกรณีทว่ี นั จ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลือ่ นไปจ่ายในวันทางานถัดไปจากวันหยุดงานนัน้
22
23
24
25

ไม่เกิน 30 วันทางานต่อปี (ม.57 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541)
ม.57 วรรคท้าย พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.59 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.58 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
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26

ข้อ 48 สถานที่จา่ ยเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานใน
วันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงินอืน่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ทีท่ าการของสหกรณ์ และ/หรือโดยโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณ์กาหนด

หมวด 12
วันลา และหลักเกณฑ์การลา
ข้อ 49 วันลา จ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิลาป่ วยได้เท่าทีป่ ่ วยจริง 27 การประสบอันตราย
หรือ การเจ็บป่ วย เนื่อ งจากการท างานจนไม่ สามารถมาปฏิบตั ิง านได้ต ามปกติและวัน ลาคลอดบุต ร
สหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่ง โดยไม่ถอื เป็ นวันลาป่ วย
(2) การลาทาหมัน28 เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิลาหยุดงานเพือ่ การทาหมันได้ตามจานวนวันที่
แพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่งของโรงพยาบาลกาหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร29 เจ้าหน้าทีห่ ญิงมีสทิ ธิหยุดงานก่อนหรือหลังการคลอดบุตร
ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยให้นบั รวมวันหยุดทีม่ ใี นระหว่างวันลาด้วย
(4) การลากิจ เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิลาหยุดงานเพือ่ กิจธุระจาเป็ นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี
การลากิจเพือ่ กิจธุระจาเป็ น จะต้องเป็ นกิจธุระเกี่ยวกับความจาเป็ นอันมิอาจหลีกเลีย่ งได้เท่านัน้
(5) การลาเพื่อฝึ กความพรัง่ พร้อมทางทหาร เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิการลาหยุดงานเพื่อ
รับราชการทหารในการเรียกพล เพือ่ ตรวจสอบ เพือ่ ฝึ กวิชาทหาร หรือเพือ่ ทดสอบความพรัง่ พร้อมทาง
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารตามระยะเวลาทีร่ าชการกาหนด
(6) การลาเพือ่ ฝึ กอบรมหรือพัฒนาความรู ้ ให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างมีสทิ ธิลาเพือ่ การ
ฝึ กอบรมหรือพัฒนาความรูค้ วามสามารถได้ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ในกรณีดงั ต่อไปนี้30

26
27
28
29
30

ม.55 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม. 32 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.33 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
ม.41 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541
กฎกระทรวง ฉบับที ่ 5
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ก. เพือ่ ประโยชน์ต่อการแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิม่ ทักษะ
ความชานาญเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของลูกจ้าง
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาทีท่ างราชการจัดหรืออนุญาตให้จดั ขึ้น แต่
ไม่รวมถึงการลาไปศึกษาต่อ
ค. ลูกจ้างยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมือ่ สหกรณ์อนุญาตแล ้วจึงจะ
หยุดงานเพือ่ การดังกล่าวได้
ข้อ 50 หลักเกณฑ์การลา
ก. การลาป่ วย เจ้าหน้าทีท่ เ่ี จ็บป่ วยจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีจ่ ะต้อง
ปฏิบตั ติ ามระเบียบการลาป่ วย ดังนี้
(1) กรณี ท่ีเจ้าหน้าที่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ให้ย่ืนใบลาป่ วยตามแบบใบลาที่
สหกรณ์กาหนด ก่ อนการหยุดงาน ต่อผูจ้ ดั การหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายแลว้ แต่กรณี พร้อมด้วย
หลักฐาน (ถ้ามี)
(2) กรณี ท่ี เ จ้า หน้า ที่ เ จ็ บ ป่ วยกระทัน หัน และไม่ ส ามารถลาป่ วยล่ ว งหน้า ได้
ให้เ จ้า หน้า ที่ย่ืน ใบลาป่ วยในวัน นัน้ หรือ ภายในวัน แรกที่ม าท างานตามแบบใบลาที่ ส หกรณ์ ก าหนด
ต่อผูจ้ ดั การ หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย31 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน(ถ้ามี)
(3) การเจ็บป่ วยของเจ้าหน้าทีต่ งั้ แต่ 3 วันทางานขึ้นไปสหกรณ์อาจจะให้เจ้าหน้าที่
แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่ง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลา
ป่ วยด้วยก็ได้
(4) การลาป่ วยโดยมิได้เจ็บป่ วยจริง สหกรณ์ถอื ว่าเจ้าหน้าทีใ่ ช้สทิ ธิโดยไม่สุจริต อัน
เป็ นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้
ข. การลาทาหมัน ให้เจ้าหน้าทีย่ ่นื ใบลาล่วงหน้าตามใบลาที่สหกรณ์กาหนดต่อผูจ้ ดั การ
หรือกรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายแลว้ แต่กรณี และเมือ่ การทาหมันสิ้นสุดแลว้ ให้เจ้าหน้าทีแ่ สดงใบรับรองแพทย์
แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย

31
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ค. การลาคลอดบุตร
(1) เจ้า หน้า ที่ท่ีป ระสงค์จ ะหยุ ด งานก่ อ นการคลอดบุต รให้ย่ืน ใบลาตามแบบที่
สหกรณ์กาหนดต่อผูจ้ ดั การ หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(2) เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ม่สามารถมาปฏิบตั งิ านได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่
ยืน่ ใบลาตามทีส่ หกรณ์กาหนด พร้อมทัง้ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่งของโรงพยาบาลต่อผูจ้ ดั การ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล ้วแต่กรณี โดยให้ยน่ื ใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วนั กลับมาทางาน
ง. การลากิจ เจ้าหน้าทีท่ ม่ี กี ิจธุระจาเป็ น อันไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ให้ยน่ื ใบลากิจต่อ
ผูจ้ ดั การหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล ้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาทีส่ หกรณ์
กาหนดพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมือ่ ได้รบั การอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้
ในกรณี ท่มี ีความจาเป็ นเร่ งด่วน ซึ่งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลากิจ
ภายในวันแรกทีม่ าทางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รบั ความเห็นชอบแลว้ จึงจะถือเป็ นลากิจที่
ถูกต้อง
การลาทีไ่ ม่มเี หตุผลอันสมควร สหกรณ์มสี ทิ ธิไม่อนุ ญาตให้ลากิจได้และให้ถอื ว่าเป็ น
การขาดงาน
จ. การลาเพือ่ ฝึ กความพรัง่ พร้อมทางทหาร เจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั หมายเรียกทางทหาร เพือ่
การตรวจสอบการฝึ กวิชาทหารหรือทดสอบความพรัง่ พร้อมทางทหาร ให้ย่ืนใบลาล่วงหน้าอย่ างน้อย
หนึ่งวัน ตามแบบใบลาทีส่ หกรณ์กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผูจ้ ดั การ หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
แลว้ แต่กรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบตั ิทางทหารดังกล่าว แลว้ ให้เจ้าหน้าที่ผูน้ นั้ กลับมารายงานตัวเพื่อ
ทางานตามปกติภายใน 3 วัน
ฉ. การลาเพือ่ ฝึ กอบรมหรือพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ระสงค์จะขอลา
หยุดเพือ่ เข้ารับการฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือการแสดง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิม่ ทักษะในการทางาน หรือการวัดผลการศึกษาที่
ทางส่ว นราชการจัด หรือ อนุ ญาตให้จดั ขึ้ น
ให้เจ้าหน้าที่ย่ืน ใบลาตามแบบที่ สหกรณ์ กาหนดต่ อ
ผูจ้ ดั การ หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายแลว้ แต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐาน
ประกอบการลาดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจาเป็ น โดยไม่เสียหายต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ทเ่ี จ้าหน้าทีจ่ ะได้รบั เป็ นสาคัญ
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สหกรณ์อาจไม่อนุ ญาตให้เจ้าหน้าทีผ่ ูน้ นั้ ลาหยุดงานได้ ถ้า
(1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ครัง้
(3) สหกรณ์มคี วามจาเป็ นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ ูน้ นั้ ปฏิบตั อิ ยู่ หากอนุญาต
ให้ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สหกรณ์

หมวด 13
วินยั และโทษทางวินยั
ข้อ 51 วินยั เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์ตอ้ งรักษาระเบียบวินยั โดยเคร่งครัด
สหกรณ์กาหนดวินยั ในการทางานให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนู ญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปกั ษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คาชี้แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และการสงเคราะห์
แก่ผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทัง้ ต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ
ประชาชนทัวไป
่ ห้ามมิให้ดูหมิน่ เหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความ
สุจริต ห้ามมิให้กดขีข่ ม่ เหงหรือเบียดเบียนหรือกลันแกล
่ ้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สหกรณ์
หรือผูใ้ ด และห้ามมิให้อ าศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ ตน
หรือผูอ้ น่ื
(5) ต้องขวนขวายปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็วเต็มความสามารถ
ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่ สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทัง้ เอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของ
สหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นทีไ่ ม่สุจริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ แบบแผนและวิธปี ฏิบตั ขิ องสหกรณ์
(8) ต้องอุทศิ เวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าทีไ่ ม่ได้
ทัง้ นี้โดยจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละดารงตาแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ห้ามมิให้
เป็ นเจ้าหน้าทีห่ รือตัวกระทาการในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ใด ๆ หรือนิตบิ คุ คลรูปอืน่ ๆ
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(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ติ ามคาสังของผู
่ บ้ งั คับบัญชาซึง่ สังในกิ
่ จการของสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
และเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทาการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสังให้
่ กระทาหรือได้รบั อนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครัง้ คราว
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ข้นึ ชื่อว่าประพฤติชวั ่ ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจ
ทาให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมา
อย่างอื่น จนไม่สามารถ ครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สนิ รุงรัง เล่นการพนัน กระทาหรือ
ยอมให้ผูอ้ น่ื กระทาการอืน่ ใด ซึง่ ทาให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอืน่ ในเวลาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นอันขาด
(12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดา
ผูอ้ ยู่ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี
หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดือ่ งในบรรดาผูอ้ ยู่ในวงงานสหกรณ์
(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่วนราชการ หรือสถาบันอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กิจการสหกรณ์
(14) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(15) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบตั ติ ามคาสังโดยชอบของผู
่
บ้ งั คับบัญชา
(16) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างต้องมาปฏิบตั งิ านให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทางาน
ตามทีก่ าหนด
(17) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างต้องปฏิบตั ติ ามกฎแห่งความปลอดภัยในการทางาน
(18) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างต้องดูแลบารุงรักษาเครื่องจักร เครือ่ งมือ และอุปกรณ์
การทางานให้อยู่ในสภาพดีเป็ นระเบียบเรียบร้อย ตามความจาเป็ นหรือตามควรแก่หน้าทีข่ องตน
(19) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สนิ ใดๆ ในบริเวณ
ทีท่ างานโดยมิให้สูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบตั อิ น่ื ๆ เท่าทีส่ ามารถจะทาได้
(20) เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างต้องไม่กระทาการทะเลาะวิวาท หรือทาร้ายร่างกายบุคคลใด
ในบริเวณทีท่ างาน
(21) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่นาสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอนั ตรายร้ายแรง
หรือวัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณทีท่ างาน
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ข้อ 52 โทษทางวินยั โทษผิดวินยั มี 4 สถาน คือ
(1) ไล่ออก
(2) ให้ออก
(3) พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
(4) ภาคทัณฑ์
ข้อ 53 การลงโทษไล่ออก ให้กระทาในกรณีเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์กระทาผิดวินยั
อย่างร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรือเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์
จนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
(2) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(3) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนล ้มละลาย
(4) ทุจริตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความ
เสียหายอย่างร้ายแรง
(6) ขัดคาสังผู
่ บ้ งั คับบัญชาซึง่ สังในกิ
่ จการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคาสังนั
่ น้
เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง
(7) ละทิ้งหน้าทีเ่ ป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าทีเ่ ป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชวั ่ อย่างร้ายแรง
(10) ดู หมิ่น เหยียดหยามผู ม้ าติด ต่ อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดขี่ข่ม เหงหรือ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มเี หตุอนั ควร
ข้อ 54 การลงโทษให้ออก ให้กระทาในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์กระทาผิด
วินยั เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย แต่ไม่ถงึ ขัน้ ร้ายแรง ดังระบุไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นทีไ่ ม่สุจริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ้งหน้าทีเ่ นือง ๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าทีเ่ นือง ๆ
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(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่วมงานเป็ นนิจสิน
(6) ประพฤติตนเป็ นทีเ่ สือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 55 การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือผูบ้ งั คับบัญชา
ตาแหน่งผูจ้ ดั การ ตัง้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการดาเนินการ หรือเจ้าหน้าทีต่ าแหน่งไม่ตา่ กว่า
ผูถ้ กู กล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพือ่ สอบสวน
การสอบสวนนัน้ ให้กระทาให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วนั ทีป่ ระธานกรรมการ
สอบสวนได้รบั ทราบคาสัง่ เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่นแม้ผูถ้ ูกกล่าวหาตายก่อน
การสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแลว้ ให้คณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานพร้อมทัง้ ส านวนการสอบสวนต่ อผู ส้ งั ่ ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพื่ อพิจารณาให้ความเห็น
และเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 56 ในกรณี ต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดย
ไม่ตอ้ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันกระทาโดยประมาท
(2) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนล ้มละลาย
(3) ทาความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถอ้ ยคาสารภาพต่ อผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานสอบสวน หรือศาล หรือมีคาพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าทาความผิดเช่นนัน้ แม้จะมิให้จาคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุอนั สมควร
ในกรณี ด งั กล่าวให้ผูบ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลาดับจนถึง
คณะกรรมการดาเนินการ เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนัน้ ก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 57 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด33 ในกรณี ท่เี จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินยั จนมีการตัง้ คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน กฎ ระเบียบ คาสัง่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา หรือถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท สหกรณ์มสี ทิ ธิสงั ่ พักงานเพือ่ สอบสวนความผิด
เว้นแต่กรณีความผิดชัดแจ้งโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

33

ม.116 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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(1) คาสังพั
่ กงานจะเป็ นหนังสือโดยระบุความผิด
(2) กาหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์ตอ้ งแจ้งคาสังพั
่ กงานให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างพักงานในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทางานทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างได้รบั ก่อนถูกสังพั
่ กงาน
(5) ในกรณีทส่ี อบสวนแล้วเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างมิได้กระทาความผิด สหกรณ์จะจ่าย
ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางานปกตินบั แต่วนั ทีส่ งั ่ พักงาน โดยให้ถอื ว่าเงินตาม (4) เป็ นส่วนหนึ่งของ
ค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี 34
ข้อ 58 ในกรณี ท่ีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระทาผิดวินัย แต่โทษไม่ถงึ ไล่ออกหรือให้ออก
ผูบ้ งั คับบัญชาจะสัง่ ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้ หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนหรือเป็ น
ความผิดเล็กน้อยจะสังลงโทษภาคทั
่
ณฑ์โดยแสดงความผิดนัน้ ให้ปรากฏเป็ นหนังสือ และจะให้ทาทัณฑ์บน
ไว้ดว้ ยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกส าหรับ เจ้า หน้า ที่หรือ ลู ก จ้า งในต าแหน่ งตัง้ แต่ ห วั หน้า งานลงไป
ให้ผูจ้ ดั การหรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การมีอานาจสังลงโทษได้
่
ในกรณี ล งโทษพัก งานโดยไม่จ่ ายค่ าจ้าง จะต้องมีค าสัง่ เป็ น หนังสือระบุค วามผิด กาหนด
ระยะเวลาพัก งาน และต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่ อนการพักงาน (พักงานในกรณี น้ ี ได้ค ราวละไม่เกิน
7 วัน)35
ข้อ 59 ให้ผูบ้ งั คับบัญชาตัง้ แต่ผูจ้ ดั การลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
ในบังคับบัญชาให้ปฏิบตั ติ ามวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารูว้ า่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิด
ของผูน้ นั้ อยู่ในอานาจของตนทีจ่ ะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนัน้ ควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าทีต่ นมีอานาจ
ลงโทษก็ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเพือ่ ให้ลงโทษตามสมควร
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรูว้ า่ ผูอ้ ยู่ใต้ผูบ้ งั คับบัญชากระทาผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรือลงโทษ
ไม่เป็ นการสุจริต ให้ถอื ว่าผูบ้ งั คับบัญชานัน้ กระทาผิดวินยั

34
35

ม.117 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ม. 116 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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ข้อ 60 เมื่อผูม้ อี านาจลงโทษได้สงั ่ ลงโทษแลว้ ต้องเสนอรายงานการลงโทษนัน้ ตามลาดับ
จนถึงคณะกรรมการดาเนินการ
หากผูบ้ งั คับบัญชาเหนือผูส้ งั ่ ลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนัน้ เบาไป ให้มีอานาจที่จะสัง่ เพิ่มโทษได้
แต่โทษทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ ขึ้นรวมกับทีส่ งไว้
ั ่ แล้วเดิม ต้องไม่เกินอานาจของผูส้ งใหม่
ั ่ นนั้
ข้อ 61 เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทีถ่ กู ลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
ก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทราบคาสังการอุ
่ ทธรณ์ไม่เป็ นเหตุ
ให้รอการลงโทษตามคาสังของผู
่
บ้ งั คับบัญชา
เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการได้รบั และพิจารณาอุทธรณ์แลว้ จะยกโทษ ลดโทษ เพิม่ โทษ หรือ
ยืนตามคาสังเดิ
่ มก็ได้ ทัง้ นี้โดยปกติให้กระทาให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั อุทธรณ์คาวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการให้เป็ นอันสิ้นสุด

หมวดที่ 14
การร้องทุกข์36
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ้น
เนื่องจากการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสัง่ หรือ
มอบหมายงาน การจ่ายค่ าตอบแทนในการทางานหรือประโยชน์อ่ืน หรือการปฏิบตั ิใดที่ไม่เหมาะสม
ระหว่างสหกรณ์หรือผูบ้ งั คับบัญชาต่อเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง หรือระหว่างเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างด้วยกัน และ
เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นนั้ ต่อ สหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์ได้ดาเนินการ
แก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นนั้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างทางานด้วยความสุข
ข้อ 62 ขอบเขตของการร้องทุกข์ เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทีม่ คี วามไม่พอใจหรือมีความทุกข์
เนื่องจากการทางานดังกล่าวข้างต้น ควรยืน่ คาร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรือผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ แรก
ของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องทีจ่ ะร้องทุกข์นนั้ เกี่ยวกับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ งั คับบัญชาเป็ น
ต้นเหตุ ก็ให้ยน่ื คาร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชัน้ หนึ่ง โดยมีวธิ กี ารและขัน้ ตอนดังนี้

36

ม.109 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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(1) เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ระสงค์จะร้องทุกข์เป็ นหนังสือด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การหรือกรรมการ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล ้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีม่ คี วามขัดแย้ง
(2) ผู จ้ ดั การหรือ กรรมการที่ไ ด้รบั มอบหมายแลว้ แต่ กรณี ตอ้ งทาการสอบสวน
และพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องทุกข์
(3) ผูจ้ ดั การหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายแลว้ แต่กรณีตอ้ งทาการสอบสวน
และพิจารณา ชี้แจงทาความเข้าใจ หรือวินิจฉัยเป็ นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจง
ด้วยวาจาให้บนั ทึกคาชี้แจงเหตุผลไว้ในสานวน โดยให้ผูร้ อ้ งทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
ข้อ 63 การสอบสวนและพิจารณา เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั คาร้องทุกข์จากเจ้าหน้าทีห่ รือ
ลูกจ้างแล ้ว ให้รบี ดาเนินการสอบสวนเพือ่ ให้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องทีร่ อ้ งทุกข์นนั้ โดยละเอียดเท่าทีจ่ ะ
ทาได้ โดยดาเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่น
ทัง้ นี้ เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างผูย้ น่ื คาร้องทุกข์เห็นชอบทีจ่ ะขอให้ขอ้ เท็จจริงโดยละเอียดแก่ผูบ้ งั คับบัญชาด้วย
เมือ่ สอบสวนข้อเท็จจริงแล ้ว ให้ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นนั้ หากเป็ นเรื่องทีอ่ ยู่
ในขอบเขตของอานาจหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชานัน้ และผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู บ้ งั คับบัญชา
ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล ้วแจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างผูย้ น่ื คาร้องทุกข์ทราบพร้อมทัง้ รายงาน
ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
หากเรื่อ งราวที่ร อ้ งทุก ข์น นั้ เป็ น เรื่อ งที่อ ยู่ น อกเหนือ อ านาจหน้า ที่ข องผู บ้ งั คับ บัญ ชานัน้ ให้
ผู บ้ งั คับ บัญ ชาดัง กล่ า วเสนอเรื่อ งราวที่ร อ้ งทุก ข์ พร้อมทัง้ ข้อ เสนอในการแก้ไ ขหรือ ความเห็น ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลาดับ
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไป ดาเนินการสอบสวนและพิจารณาคาร้องทุกข์เช่ นเดียวกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นทีไ่ ด้รบั คาร้องทุกข์
ข้อ 64 กระบวนการยุติขอ้ ร้องทุกข์ เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละขัน้ ทีไ่ ด้พจิ ารณาคาร้องทุกข์
ดาเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ทเ่ี กิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างผูย้ ่นื คาร้องทุกข์
ทราบ หากเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างผูย้ น่ื คาร้องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญ ชาทราบโดยเร็ว แต่ถา้
เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างผูย้ น่ื คาร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยน่ื อุทธรณ์โดยกรอกข้อความทีอ่ ุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์
ทีส่ หกรณ์ได้กาหนดขึ้นและยืน่ ต่อคณะกรรมการดาเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีท่ ราบผลการร้องทุกข์
จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
คณะกรรมการดาเนิน การจะพิจารณาอุทธรณ์ และดาเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตาม
คาร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาดาเนินการให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างผูย้ น่ื คาร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน
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ข้อ 65 การอุทธรณ์คาวินิจฉัย
(1) ผูร้ อ้ งทุกข์ทไ่ี ม่พอใจคาชี้แจงหรือคาวินิจฉัย มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ต่อประธานกรรมการ
หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล ้วแต่กรณี เป็ นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาชี้แจงหรือวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายแลว้ แต่กรณีจะแจ้งผลการ
พิจารณา อุทธรณ์ดว้ ยการชี้แจงทาความเข้าใจ หรือการวินิจฉัยเป็ นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี้แจง
ด้วยวาจาให้บนั ทึกคาชี้แจงเหตุผลไว้ในสานวน โดยให้ผูร้ อ้ งทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสังของผู
่
ม้ อี านาจ
ข้อ 66 ความคุม้ ครองผูร้ อ้ งทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
(1) ผูร้ อ้ งทุกข์จะได้รบั การพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ อ้ งทุกข์จะไม่ถกู กลันแกล
่ ้ง ย้ายหน้าทีก่ ารงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่
จะเป็ นการร้องทุกข์ดว้ ยเจตนาไม่สุจริต
(3) เจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้การเป็ นพยาน หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รบั ความ
คุม้ ครอง โดยจะไม่ถูก กลัน่ แกลง้ ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่ เจ้าหน้าที่ท่ใี ห้การด้วยอคติ
ปรักปรา ให้รา้ ยเป็ นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง
การสอบสวนอาจกระทาโดยคณะกรรมการทีส่ หกรณ์แต่งตัง้ ก็ได้

หมวดที่ 15
การสิ้นสุดการจ้าง
ข้อ 67 การจ้างงาน จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้37
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 10
(4) อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับสหกรณ์
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก

37

ทั้งนีก้ ารสิ ้นสุดการจ้ างในตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ ควรกาหนดให้ สอดคล้ องตามที่ ข้อบังคับสหกรณ์
กาหนด
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ข้อ 68 การตาย ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรือ
เงินอื่นให้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทีถ่ งึ แก่ความตาย ส่วนเงินทดแทน หรือประโยชน์
ทดแทนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกันสังคม
ข้อ 69 การลาออก เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทีย่ น่ื ใบลาออกล่วงหน้าตามที่สหกรณ์กาหนดต่อ
ผูจ้ ดั การหรือคณะกรรมการดาเนินการแลว้ แต่กรณี โดยให้ย่นื ในวันหรือก่อนวันจ่ายค่ าจ้างในเดือนนัน้
และให้มผี ลเมือ่ ถึงกาหนดวันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างที่ฝ่าฝื นระเบียบการลาดังกล่าว ถ้าทาให้สหกรณ์เสียหาย
สหกรณ์มคี วามชอบธรรมทีจ่ ะหักเงินประกัน หรือเงินอืน่ ใดทีเ่ จ้าหน้าทีย่ นิ ยอมชดใช้ความเสียหายดังกล่าว
ได้ รวมถึงอาจดาเนินคดีกบั เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทีก่ ระทาความผิด เพื่อให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างหรือ
ผูค้ า้ ประกันชดใช้ความเสียหายได้ดว้ ย ตามทีก่ ฎหมายแรงงานกาหนด
ข้อ 70 การเลิกจ้าง
การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้า ที่หรือลูกจ้างที่สหกรณ์ได้ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ โดย สหกรณ์เลิกจ้าง หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อันเนื่องจากเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
ขาดคุณสมบัตใิ นการทางาน มีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทา
ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้รบั โทษทางวินยั ตามข้อ 52 (1) และ (2)
ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง ให้ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านทุกสีป่ ี
การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งผล และวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทราบเป็ นหนังสือ
โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่ เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทีจ่ า้ ง
ไว้โดยมีกาหนดระยะเวลาแน่นอน หรือเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทีก่ ระทาความผิด และไม่มสี ทิ ธิ์ได้รบั ค่าชดเชย
ในกรณีทส่ี หกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
การสิ้นสุดการจ้างตามสัญญาจ้าง หากสหกรณ์กาหนดเงือ่ นไขระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้างไว้
เป็ นรายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็ นรายบุคคลนัน้
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หมวดที่ 16
บาเหน็ จ ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ
ข้อ 71 ค่าชดเชย38 สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างทีถ่ กู เลิกจ้าง ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สบิ วันแต่ไม่ครบหนึ่งปี
ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสามสิบวันสุดท้าย
สาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(2) เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่าย
ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานเก้าสิบวันสุดท้ายสาหรับ
เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(3) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกับครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่ งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานหนึ่ งร้อยแปดสิบวัน
สุดท้ายสาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(4) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่
น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้ายสองร้อยสีส่ บิ วัน หรือไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสองร้อยสีส่ บิ วันสุดท้าย
สาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
(5) เจ้าหน้าที่หรือลู กจ้างซึ่งทางานติดต่ อกันครบสิบปี ข้ นึ ไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้าง อัตราสุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึง่
ได้รบั ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
ข้อ 72 ข้อยกเว้นในการไม่จา่ ยค่าชดเชย39 สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละ
ลูกจ้างซึง่ เลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
(1) ทุจริตต่อหน้าทีห่ รือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(2) จงใจทาให้นายจ้างได้รบั ความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือระเบียบหรือคาสังของนายจ้
่
างอันชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีทร่ี า้ ยแรงนายจ้างไม่
จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มผี ลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีล่ ูกจ้างได้กระทาผิด
38
39

ม.118 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ม.119 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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(5) ละทิ้งหน้าทีเ่ ป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวนั หยุดคัน่ หรือไม่ก็ตาม
โดยไม่มเี หตุอนั ควร
(6)ได้รบั โทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างที่สหกรณ์จา้ งไว้ โดยมีกาหนดระยะเวลาการ
จ้าง แน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนัน้
ข้อ 73 ค่าชดเชยพิเศษ
ก. ในกรณีทส่ี หกรณ์ยา้ ยทีท่ าการของสหกรณ์ไปตัง้ ณ สถานทีอ่ ่นื 40 อันมีผลประทบ
สาคัญต่อการดารงชีวติ ตามปกติของเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง หรือครอบครัว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าทีห่ รือ
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายทีท่ าการของสหกรณ์ ในการนี้ ถ้าเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
ไม่ประสงค์จะไปทางานด้วย ให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้าง
มีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยทีเ่ จ้าหน้าทีพ่ งึ มีสทิ ธิได้รบั
ข. ในกรณีทส่ี หกรณ์มคี วามจาเป็ นต้องลดจานวนเจ้าหน้าที่ อันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงหน่วยงานระบบการทางาน หรือการบริการ41 สหกรณ์จะปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) แจ้งวันทีเ่ ลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 60 วัน
(2) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิม่ เติมจากค่าชดเชยตามข้อ 71 เท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 15 วัน ต่อการทางาน 1 ปี สาหรับเจ้าหน้าทีท่ ท่ี างานติดต่อกัน 6 ปี ข้นึ ไป ทัง้ นี้ ค่าชดเชยพิเศษ
ดังกล่าว จะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน
ข้อ 74 เจ้า หน้าที่หรือ ลู ก จ้า งของสหกรณ์ ค นใดท างานในสหกรณ์ ด ว้ ยความเรีย บร้อ ย
เป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ข้นึ ไปมีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จเมือ่ ออกจากตาแหน่ง
การคานวณเงินบาเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายตัง้ คูณด้วยจานวนปี ท่ที างาน
ในสหกรณ์ เศษของปี ถา้ ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้นบั เป็ นหนึ่งปี ถ้าตา่ กว่านี้ให้ปดั ทิ้ง
จานวนปี ท่ที างาน หมายถึง ระยะเวลาตัง้ แต่ วนั บรรจุ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สหกรณ์เข้าทางานในสหกรณ์จนถึงวันทีอ่ อกจากงานหักด้วยวันลาของผูน้ นั้ ในกรณีคานวณเงินบาเหน็จ

40
41

ม.120 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ม.121 พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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ตามระเบียบนี้มจี านวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รบั ตามข้อ 71 ให้
สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิม่ ได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้
เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ซง่ึ ออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงิน
บาเหน็จให้แก่ทายาท
สหกรณ์จะไม่จ่ายบาเหน็จให้เจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ถูกไล่ออก
(2) เลิกจ้างตามสัญญาจ้างทีม่ กี าหนดเวลาการจ้างแน่นอน
(3) เงินชดเชยทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างของสหกรณ์พงึ ได้รบั มีจานวนมากกว่าจานวน
เงินบาเหน็จทีค่ านวณได้ตามระเบียบนี้

หมวดที่ 17
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 75 การหยุดกิจการชัว่ คราว ในกรณีท่สี หกรณ์มคี วามจาเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นการ
ชัว่ คราว เนื่องจากหน่ ว ยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณ์ตงั้ อยู่หยุดกิจการ หรือ สหกรณ์ประสบ
ภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการ
หยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ข้อ 76 กฎ ระเบียบอืน่ ๆ
(1) กฎ ระเบียบ คาสัง่ ซึ่งใช้บงั คับกับส่ว นงานใดส่วนงานหนึ่งเป็ นการเฉพาะ
ให้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทางานนี้ดว้ ย ทัง้ นี้ รวมถึงใบสมัคร
งาน สัญญาจ้าง หนังสือคา้ ประกันและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
(2) การใดทีม่ ไิ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คาสัง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 77 การแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานนี้ ได้จดั ทาขึ้นให้มี
ความสอดคลอ้ งกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แลว้ อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธิ์
ในการแก้ไ ขปรับปรุ งให้มีค วามเหมาะสมเป็ น ธรรมยิ่ง ขึ้น รวมทัง้ สอดคล อ้ งกับ สภาพการจ้า งตาม
พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ข้อ 78 การบังคับใช้
(1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ให้มคี วามเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มี
การปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าทีท่ กุ คน
(2) เจ้าหน้าทีท่ กุ คนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ติ าม
ระเบียบนี้ไม่ได้
(3) เจ้าหน้าทีร่ ะดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นผูค้ วบคุมดูแล
ให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร ปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด
(4) ระเบียบนี้มผี ลบังคับใช้ตามข้อ 2
กาหนดให้ไว้ ณ วันที่ 11

ลงชื่อ

มกราคม
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