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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าทีแ่ ละข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางาน พ.ศ. 2560
-----------------------------------อาศัย อานาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 (8) และข้อ 87 (7) และด้วยความเห็นชอบ ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2560 จึงได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่า ด้วยเจ้าหน้า ที่ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่า ด้วยเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน พ.ศ.2557 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งบรรดา ระเบียบ มติคณะกรรมการ คาสั่ง
หรื อประกาศอื่นใด ที่กาหนดไว้แล้ว ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานประจาในตาแหน่งต่าง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2 ข้อ 6 (1)
“ลูกจ้าง”
หมายความว่า ลูกจ้างผูป้ ฏิบตั ิงานประจาในตาแหน่งต่าง ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในหมวด 2 ข้อ 6 (2)
“ผูบ้ งั คับบัญชา”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ หรื อประธานกรรมการ หรื อ
ผูจ้ ดั การ
“เงินเดือน”
หมายความว่า ค่าจ้างซึ่ งสหกรณ์ตอ้ งจ่ายสาหรับการทางานใน
แต่ละเดือน
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อัตรากาลังและตาแหน่ งเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ข้อ 5 ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าที่ตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจาของสหกรณ์ โดยคัดเลือกหรื อ
สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 6 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่
(ก) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญั ชี เจ้าหน้าที่สินเชื่ อ เจ้าหน้าที่
ธุ รการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และตาแหน่ งที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น ซึ่ งเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
(ข) ผูจ้ ดั การฝ่ าย
(ค) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
(ง) รองผูจ้ ดั การ
(จ) ผูจ้ ดั การ
(2) ตาแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ พนักงานรับ-ส่ งเอกสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
หมวด 3
อัตราเงินเดือน ค่ าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ ค่ าประสบการณ์
ข้อ 7 อัต ราเงิ น เดื อ นส าหรั บ เจ้า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้า งของสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามบัญ ชี อ ัต ราเงิ น เดื อ น
ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่อตั ราค่าจ้างขั้นต่าให้เป็ นไปตามที่กฎหมายคุม้ ครองแรงงานกาหนด และการเปลี่ยนแปลง
บัญชีอตั ราเงินเดือนจะกระทาได้โดยมติคณะกรรมการ
ข้อ 8 เงิ นเพิ่มค่าครองชี พชั่วคราวสาหรั บเจ้าหน้าที่และลู กจ้างของสหกรณ์ การจ่ายเงิ นเพิ่มค่าครองชี พ
ชั่ว คราวตามระเบี ย บนี้ เป็ นการจ่ า ยชั่ ว คราว หากมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งเงิ น เดื อ นของเจ้า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้า ง
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาปรับปรุ งหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิ นเพิ่มค่าครองชี พชัว่ คราว เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ปรับใหม่ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 9 เงินเพิ่มค่าประสบการณ์สาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
ที่ปฏิ บตั ิ งานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีสิทธิ ได้รับเงิ นเพิ่มค่าประสบการณ์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ
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การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบแข่ งขัน การบรรจุและการแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ าง
ข้อ 10 ผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยและศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์และไม่เกิน 55 ปี บริ บูรณ์
(2) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(3) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ นโรคเรื้ อน
วัณ โรคในระยะอัน ตราย โรคเท้า ช้า งในระยะที่ ป รากฏอาการเป็ นที่ รั ง เกี ย จแก่ สั ง คม โรคยาเสพติ ด ให้โ ทษ
โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรื อออกจากราชการ หรื อออกจากองค์การของ
รัฐบาล หรื อสถาบันอื่น
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(8) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินยั ซึ่ งจะได้รับโทษไล่ออก หรื อให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งกรรมการเพราะทุจริ ต
ต่อหน้าที่
(10) ไม่เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการ ตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณากาหนดการรับสมัครคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อ
สอบแข่งขัน การบรรจุ และแต่งตั้งหรื อเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ 12 การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนิ นการประกาศรับสมัคร
มีกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ และ/หรื อลงข้อความโฆษณาในสื่ อต่าง ๆ
ข้อ 13 ให้ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครตาม
แบบที่ ส หกรณ์ ก าหนดพร้ อมด้วยรู ปถ่ า ย หลัก ฐานการศึ ก ษา ประวัติก ารท างาน (ถ้ามี ) ส าเนาทะเบี ย นบ้าน
บัตรประจาตัวประชาชน และหนังสื อรับรองของแพทย์แผนปั จจุ บนั ชั้นหนึ่ ง สาขาเวชกรรม ซึ่ งรั บรองผูส้ มัคร
ตามความในข้อ 10 (3) และรับรองด้วยว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีสุขภาพดีให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับ ณ สานักงานสหกรณ์
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3 คน โดยให้มีตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ ง และเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง ในจานวนนี้ ใ ห้มี ผูจ้ ดั การหรื อ
รองผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการคนหนึ่ง เพื่อดาเนินการคัดเลือกหรื อสอบแข่งขัน
ข้อ 15 ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบความเหมาะสมตามตาแหน่งงานที่สหกรณ์ตอ้ งการจ้าง
ข้อ 16 ในการสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จัดให้มีการสอบ ดังต่อไปนี้
(1) ภาควิชาความรู ้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
(2) ภาควิชาความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(3) ภาควิชาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
ผูส้ อบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละภาควิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นเกณฑ์การสอบคัดเลือก
ข้อ 17 เมื่อการคัดเลื อก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อสอบแข่ง ขันเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ป ระธานกรรมการสอบ
ประกาศรายชื่ อและขึ้ นบัญชี ผูไ้ ด้รับการคัดเลื อก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อสอบแข่งขัน เรี ยงตามลาดับคะแนนไว้
ณ ส านัก งานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลื อก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อสอบแข่ง ขันต่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการโดยเร็ ว
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งผูไ้ ด้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลื อก หรื อ
สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ในบัญชี เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ถ้ามีผสู ้ อบคัดเลื อกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน
ให้ถือคะแนนในข้อ 16 (1) เป็ นเกณฑ์ตดั สิ น และถ้าคะแนนในข้อดังกล่าวยังเท่ากันอยูอ่ ีกก็ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
จัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
บัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศ
ข้อ 19 การบรรจุ และแต่ งตั้งหรื อเลื่ อนตาแหน่ งเจ้า หน้า ที่ ให้ดารงตาแหน่ ง ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(ก) เจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ตามข้อ 6(1)(ก) ต้อ งเป็ นผู ้ไ ด้รั บ ประกาศนี ย บัต รไม่ ต่ า กว่ า
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ หรื อเทียบเท่าขึ้ นไป หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรวิชาการจากสถาบันการศึกษาทาง
สหกรณ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ หรื อสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ ที่หน่ วยงานอื่นตั้งขึ้น หรื อสถาบันการศึกษา
ทางสหกรณ์ของเอกชนซึ่งทางราชการรับรอง
(ข) ผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ
(1) ต้องได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรื อ
(2) เป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

-5(ค) ผูจ้ ดั การ
(1) ต้องได้รับ ปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่ าในสาขาที่ ส หกรณ์ ตอ้ งการ และดารง
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อ
(2) มีวฒ
ุ ิการศึกษา และคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมแก่ตาแหน่งตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
ในกรณี ที่มีเหตุอนั ควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาเป็ นราย
(2) ตาแหน่งลูกจ้าง มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าชั้นประถมปี ที่ 6 และต้องมีความรู ้ความสามารถในงาน
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และผ่านการทดสอบเป็ นที่พอใจแล้ว
ข้อ 20 ประธานกรรมการมีอานาจบรรจุและแต่งตั้งหรื อเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่งซึ่ ง
ไม่สูงกว่ารองผูจ้ ดั การได้ทุกตาแหน่ง ภายในจานวนอัตราตาแหน่งที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 21 ในการบรรจุและแต่งตั้งหรื อเลื่ อนตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เสนอขอรั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการก่ อน เมื่ อได้รับ ความเห็ นชอบแล้ว ประธานกรรมการ
จึงสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้
ข้อ 22 การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนตามบัญชี อตั ราเงินเดือนแนบท้าย
ระเบียบฯ นี้
ผูไ้ ด้รับการเลื่ อนขึ้นดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ าย ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ จะให้
ได้รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า อัต ราต่ า สุ ด ของต าแหน่ ง นั้น ไม่ ไ ด้ แต่ ถ้า ผูน้ ้ ัน ได้รั บ เงิ น เดื อ นเดิ ม สู ง กว่ า อัต ราต่ า สุ ด
ของตาแหน่งใหม่ ก็ให้ได้รับอัตราที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้อ 23 การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
หมวด 5
การปฏิบัติหน้ าทีแ่ ทนตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ หรือผู้จัดการและการเปลีย่ นตัวผู้จัดการ
ข้อ 24 ถ้า ตาแหน่ ง เจ้า หน้า ที่ ว่า งและยัง มิ ไ ด้แต่ ง ตั้ง ให้ผูใ้ ดดารงตาแหน่ ง นั้น หรื อผูด้ ารงตาแหน่ ง
ไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้เป็ นครั้ งคราว ประธานกรรมการมี อานาจสั่ ง ให้เจ้าหน้าที่ ที่ เห็ นสมควรรั ก ษาการ
ในตาแหน่ ง หรื อทาการแทนชั่วคราวได้ แต่ ก ารสั่ ง ให้รัก ษาการในตาแหน่ ง รองผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การต้อง
ได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการดาเนิ นการก่ อน
ข้อ 25 ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นตัวผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการจัดให้มี ก ารตรวจสอบ
หลัก ฐานทางบัญชี และการเงิ นกับ บรรดาทรั พ ย์สิ นของสหกรณ์ เพื่ อทราบฐานะอันแท้จริ ง ของสหกรณ์
ก่ อนที่ จะได้ส่ ง มอบงาน

-6หมวด 6
หลักประกันของเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ าง
ข้อ 26 ในการจ้า งหรื อแต่ ง ตั้ ง เจ้า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้า งของสหกรณ์ ต้อ งให้ เ จ้า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้า ง
ทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ กาหนด และห้ามมิให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
เรี ยกหรื อรั บหลัก ประกันการทางานหรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทางานจากเจ้าหน้าที่ และลูก จ้างของ
สหกรณ์ ไม่ ว่ า เงิ น ทรั พ ย์สิ น อื่ น หรื อ การค้ า ประกัน ด้ ว ยบุ ค คล เว้น แต่ ล ัก ษณะหรื อ สภาพ ของงานที่ ท านั้ น
เจ้าหน้าที่ และลู กจ้า งของสหกรณ์ ต้องรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการเงิ นหรื อทรั พ ย์สิ นของสหกรณ์ ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่ สหกรณ์ ได้ และในกรณี ที่สหกรณ์ เรี ยกหรื อรับหลักประกันหรื อทาสัญญาประกันกับเจ้าหน้าที่
หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ เพื่อชดใช้ค วามเสี ย หายที่เจ้า หน้าที่หรื อลูก จ้างของสหกรณ์ เป็ นผูก้ ระทา เมื่อสหกรณ์
เลิก จ้า ง หรื อ เจ้า หน้า ที่ห รื อ ลูก จ้า งของสหกรณ์ ลาออก หรื อสัญญาประกันสิ้ นอายุ ให้สหกรณ์ คืนหลักประกัน
พร้ อมดอกเบี้ ยถ้ามี ใ ห้แก่ เจ้าหน้าที่ หรื อลู กจ้างของสหกรณ์ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ เจ้าหน้าที่ หรื อลู ก จ้างของ
สหกรณ์ลาออก หรื อวันที่สัญญาประกันสิ้ นอายุแล้วแต่กรณี
ลักษณะหรื อสภาพของงานที่สหกรณ์จะเรี ยกหรื อรับหลักประกันการทางานหรื อหลักประกันความเสี ยหาย
ในการทางานจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ได้แก่
(1) งานสมุห์บญั ชี
(2) งานเจ้าหน้าที่เก็บหรื อจ่ายเงิน
(3) งานควบคุมหรื อรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุของมีค่า
(4) งานเฝ้ าหรื อดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินของสหกรณ์หรื อที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของสหกรณ์
(5) งานติดตามหรื อเร่ งรัดหนี้สิน
(6) งานควบคุมหรื อรับผิดชอบยานพาหนะ
(7) งานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับการคลังสิ นค้า ซื้ อขาย แลกเปลี่ ยน ให้เช่ าทรั พย์
ให้ เ ช่ า ซื้ อ ให้ กู้ ยื ม รั บ ฝากทรั พ ย์ รั บ จ านอง รั บ จ าน า รั บ โอน หรื อรั บ จัด ส่ ง เงิ น หรื อการธนาคาร ทั้ง นี้
เฉพาะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุมเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการที่วา่ นั้น
ข้อ 27 หลักประกันการทางานหรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทางานมี 3 ประเภท ได้แก่
(1) เงินสด
(2) ทรัพย์สิน
(3) การค้ าประกันด้วยบุคคล
ในกรณี ที่สหกรณ์ เรี ยกหรื อรั บหลักประกันเป็ นเงิ นสด จานวนเงิ นที่ เรี ยกหรื อรั บ ต้องไม่เกิ นหกสิ บเท่า
ของอัต ราค่า จ้า งรายวัน โดยเฉลี่ ย ที่ เ จ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งของสหกรณ์ ไ ด้รับ และในกรณี ที่ เ งิ น ประกัน ซึ่ ง
สหกรณ์ รับ ไว้ดงั กล่าวลดลง เนื่ องจากนาไปชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ ตามเงื่ อนไขของการเรี ยกหรื อรับเงิ น
ประกันหรื อตามข้อตกลง หรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ แล้วสหกรณ์จะเรี ยกหรื อรับ
เงินประกันเพิ่มได้เท่าจานวนเงินที่ลดลง

-7ข้อ 28 ให้ส หกรณ์ นาเงิ นประกันฝากไว้ก ับ ธนาคารพาณิ ช ย์หรื อสถาบันการเงิ น อื่ น โดยจัด ให้มี บญั ชี
เงิ นฝากของเจ้า หน้าที่ หรื อลู กจ้างของสหกรณ์ แต่ละคน และให้แจ้งชื่ อธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงิ นอื่ น
ชื่ อ บัญ ชี แ ละเลขที่ บ ัญ ชี ให้เ จ้ า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งของสหกรณ์ ท ราบภายในเจ็ ด วัน นับ แต่ ว นั ที่ รั บ เงิ น ประกัน
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินการดังกล่าวให้สหกรณ์เป็ นผูอ้ อก
ข้อ 29 ในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันเป็ นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรี ยกหรื อรับเป็ นหลักประกันได้
ได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) สมุดเงินฝากประจาธนาคาร
(2) หนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
ทรั พ ย์สิ นดัง กล่ า วข้า งต้นต้องมี มู ล ค่ า ไม่ เกิ นหกสิ บ เท่ า ของอัตราค่ า จ้า งรายวันโดยเฉลี่ ย ที่
ลูกจ้างได้รับ โดยให้สหกรณ์เป็ นผูเ้ ก็บรักษาหลักประกันไว้
ห้า มมิ ใ ห้นายจ้า งแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงหรื อกระท าการใดๆ เพื่ อ ให้เ จ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้างของ
สหกรณ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินตาม (1) เป็ นของสหกรณ์หรื อของบุคคลอื่น
ข้อ 30 ในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันโดยการค้ าประกันด้วยบุคคล วงเงิ นค้ าประกันที่สหกรณ์
เรี ยกให้ผคู ้ ้ าประกันรั บผิดชอบต้องไม่เกิ นหกสิ บเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ ยที่ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของ
สหกรณ์ได้รับ
ให้สหกรณ์จดั ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันสามฉบับ โดยให้สหกรณ์ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ และ
ผูค้ ้ าประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ข้อ 31 ในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับหลักประกันตามข้อ 27 หลายประเภทรวมกัน เมื่อคานวณจานวนมูลค่า
ของหลักประกันทุกประเภทรวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิ บเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง
ของสหกรณ์ได้รับ
ข้อ 32 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิ จารณาทบทวนฐานะของผูค้ ้ าประกัน และหลักประกันทุ กปี ทั้ง นี้
เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่ จะคุ ม้ กับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
และเพื่อแก้ปัญหากรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันถึ งแก่กรรม หรื อมีฐานะทรุ ดโทรมลง หรื อหลักประกัน มีราคาเปลี่ ยนแปลง
ในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลง ให้คณะกรรมการดาเนินการรี บดาเนินการ
เรี ยกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่ และลู กจ้างของสหกรณ์ เพื่อเติ มให้เพียงพอที่ จะคุ ม้ กับลักษณะและปริ มาณงาน
ในความรับผิดชอบทันที
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตาม ข้อ 26 หรื อข้อ 32 คณะกรรมการดาเนิ นการจะต้อง
รั บ ผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นแก่ สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามหน้า ที่ โดยร่ วมกันชดใช้ค่ า เสี ย หาย
จนครบจานวนให้แก่สหกรณ์
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การเลือ่ นเงินเดือน
ข้อ 33 เจ้า หน้า ที่ แ ละลู ก จ้า งสหกรณ์ ซึ่ งมี เ วลาท างานในสหกรณ์ ค รบ 8 เดื อ นในรอบปี ทางบัญ ชี
ของสหกรณ์ จึงมีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้กระทาปี ละ 1 ครั้ง
ข้อ 34 ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ ความคิดริ เริ่ ม ความอุตสาหะ
ความรับผิดชอบ คุ ณภาพและปริ มาณงานในหน้ าที่ ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ในรอบปี ทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์
ทั้งนี้ การเลื่อนเงิ นเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างให้เลื่ อนได้ไม่เกิ นวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการกาหนด และ
ต้องอยูภ่ ายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสาหรับเลื่อนเงินเดือนประจาปี
ข้อ 35 ประธานกรรมการมีอานาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ซึ่ งมีตาแหน่งต่ากว่าผูจ้ ดั การได้
โดยการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างนั้น ให้พิจารณาเลื่อนเป็ นอัตราร้อยละของเงินเดือน
ข้อ 36 การเลื่อนเงินเดือนผูจ้ ดั การต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 37 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง ซึ่ งมีเวลาทางานในสหกรณ์ฯไม่ครบ 8 เดือนในรอบปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ฯ
หรื อปฏิบตั ิงานขาดความรับผิดชอบ มีขอ้ บกพร่ องต่อหน้าที่และปฏิ บตั ิงานไม่มีผลงานเพียงพอในรอบปี ทางบัญชี
ที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาไม่เลื่อนเงินเดือน
(1) มีวนั ลาเกิน 30 วันเว้นแต่
(ก) ลาป่ วยซึ่ งต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็ นเวลานานติดต่อกัน คราวเดียวกันหรื อหลายคราว
รวมกันไม่เกิน 60 วัน
(ข) ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วัน
(ค) ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน
(ง) ลาป่ วยเนื่องจากอุบตั ิเหตุจากการไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
(2) ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
หมวด 8
การจ่ ายเงินโบนัส
ข้อ 38 เมื่ อสิ้ นปี ทางบัญชี หนึ่ ง ๆ สหกรณ์ อาจจัดสรรก าไรเป็ นเงิ นโบนัส แก่ เจ้า หน้าที่ และลู ก จ้า งของ
สหกรณ์ ซึ่ งทางานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือนในรอบปี บัญชีได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดจานวนเงิ นโบนัสที่ จะจ่ายให้แก่ เจ้าหน้าที่ และลู กจ้า งของสหกรณ์
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละคนในรอบปี ที่ผา่ นมา ประกอบกับผลการดาเนินงานของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ผูใ้ ดมีเวลาทางานไม่เต็มปี ทางบัญชี ให้ได้รับเงิ นโบนัสลดลงตามส่ วน
แห่งเวลาทางานในปี นั้น
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ข้อ 39 คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ผนู ้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาด หรื อบกพร่ องอยู่
เป็ นประจ า ทั้ง ไม่ พ ยายามขวนขวายแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดหรื อ บกพร่ อ งของตน ลาหยุ ด ในระหว่ า งปี ทางบัญ ชี
เกินสมควร และไม่อุทิศเวลาให้แก่สหกรณ์
หมวด 9
วัน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
ข้อ 40 วันทางาน สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์
ข้อ 41 เวลาทางานปกติ สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางานวันละ 7 ชัว่ โมง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 .น.
ข้อ 42 เวลาพัก สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพักระหว่างการทางานปกติ เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น.
ในกรณี ที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างตกลงกันกาหนดเวลาพักระหว่างการทางานตามวรรคหนึ่ งเป็ น
อย่างอื่นก็ยอ่ มกระทาได้ โดยเวลาพักไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งชัว่ โมง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่ นและอานวยความสะดวก
แก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ
หมวด 10
วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้อ 43 วันหยุดประจาสั ปดาห์ สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่
วันเสาร์ และวันอาทิตย์
ข้อ 44 วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์กาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณี ได้ดงั นี้
(1) วันขึ้นปี ใหม่
(2) วันมาฆบูชา
(3) วันจักรี
(4) วันสงกรานต์
(5) วันแรงงานแห่งชาติ
(6) วันพืชมงคล
(7) วันวิสาขบูชา
(8) วันอาสาฬหบูชา
(9) วันเข้าพรรษา
(10) วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ
(11) วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(12) วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(13) วันปิ ยมหาราช
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(15) วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
(16) วันสิ้ นปี
(17) วันหยุดราชการอื่นใดซึ่งทางราชการประกาศให้เป็ นวันหยุดพิเศษเฉพาะ
ในกรณี ที่วนั หยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี
ในวันทางานถัดไป
ข้อ 45 วันหยุดพักผ่ อนประจาปี สหกรณ์ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทางานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจาปี
จานวน 10 วันทางานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปี ถัดไป ซึ่ งวันหยุดพักผ่อนประจาปี หากเจ้าหน้าที่ ไม่หยุด
ในปี ที่มีสิทธิ ก็สามารถสะสมและเลื่ อนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ที่ ยงั มิได้หยุดในปี นั้นรวมเข้ากับปี ต่อ ๆ ไปได้
ไม่เกิน 20 วัน
หมวด 11
การทางานล่ วงเวลาและการทางานในวันหยุด
ข้อ 46 การทางานล่ วงเวลาและการทางานในวันหยุด
(1) ในกรณี ที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิ น หรื อความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องทางานติดต่อกันไป ถ้าหยุด
แล้วจะเกิดความเสี ยหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลาในวันทางาน หรื อทางานในวันหยุด รวมถึงทางาน
ล่ วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจาเป็ น โดยสหกรณ์ จะแจ้ง ให้เจ้า หน้า ที่ ท ราบล่ วงหน้า และเจ้า หน้า ที่ จะต้อ ง
ให้ความร่ วมมือในการทางานล่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน
(2) ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องทางานเพื่อเพิ่มการบริ การ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทางาน
ล่วงเวลา ทางานในวันหยุดหรื อทางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นครั้งคราวเท่าที่ เป็ นประโยชน์แก่ การบริ การ ทั้งนี้
สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่สมัครใจทางานล่วงเวลา หรื อทางานในวันหยุดได้ไม่เกินสามสิ บหกชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ข้อ 47 อัตราค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาทางานในวันหยุด
(1) ค่ าล่วงเวลา
(ก) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติในอัตรา
หนึ่งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
(ข) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
(2) ค่ าทางานในวันหยุด
(ก) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุด
ตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ถ้ามาทางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทางานในวันหยุด เพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้าง ต่อชัว่ โมงการทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
(ข) ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ ถ้ามาทางาน
ในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทางานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
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การจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 48 การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทางานในวันหยุด
(1) สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
(ก) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งได้รับมอบหมายให้มีอานาจทาการแทนสหกรณ์ เกี่ยวกับการจ้างการลด
ค่าจ้าง หรื อ การเลิกจ้าง (เช่นตาแหน่งผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
(ข) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้ทางานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพที่ตอ้ งออกไปทางานนอกสถานที่
และโดยลักษณะหรื อสภาพของงาน ไม่อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอน
(ค) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้อยูเ่ วรเฝ้ าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินเป็ นครั้งคราว
(2) สหกรณ์ จ ะไม่ จ่ า ยค่ า ท างานในวัน หยุ ด ให้ แ ก่ เ จ้า หน้ า ที่ ซึ่ งได้รั บ มอบหมายให้ มี อ านาจ
ทาการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง (เช่นตาแหน่งผูจ้ ดั การ เป็ นต้น)
ข้อ 49 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่ายรวมอยู่
ในเงินเดือนแล้ว
(2) สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้แก่เจ้าหน้าที่
รายเดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
ข้อ 50 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
(1) วันลาป่ วย จะจ่ายตามจานวนวันที่เจ้าหน้าที่ป่วยจริ ง แต่ไม่เกิน 30 วันทางานต่อปี
กรณี เจ้า หน้า ที่ แ ละลู ก จ้า งสหกรณ์ ล าป่ วยเพื่ อรั ก ษาตัวเมื่ อ มี อาการป่ วยต่ อ เนื่ องกัน ปี หนึ่ งได้
โดยรั บค่าจ้างเต็มไม่เกิ น 60 วัน หรื อกรณี เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ ซ่ ึ งป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ จะลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลาที่รักษาตัว แต่ไม่เกิน 120 วัน
(2) วันลาทาหมัน จะจ่ายตามจานวนวันที่แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง กาหนดและออกใบรับรอง
ให้เจ้าหน้าที่หยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 90 วัน
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 15 วันต่อปี
(5) วันลาอุปสมบท ตามจานวนวันที่ลาแต่ไม่เกิน 120 วันต่อปี
(6) วันลาเพื่อไปประกอบพิธีฮจั ย์ ตามจานวนวันที่ลาแต่ไม่เกิน 30 วันต่อปี
(7) วันลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร จะจ่ายตามจานวนวันจริ งที่เข้ารับการเตรี ยมพล
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(8) วันลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ตามจานวนวันที่สหกรณ์อนุญาต แต่ไม่เกิน 15 วัน
ต่อปี

- 12 ข้อ 51 กาหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(1) สหกรณ์กาหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน ๆ ละหนึ่งครั้ง โดยจะจ่ายในวันทางานก่อนสิ้ นเดือนหนึ่งวัน
(2) สหกรณ์กาหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่ตกลงกัน ในกรณี ที่วนั จ่ายค่าจ้าง
วันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทางานถัดไปจากวันหยุดงานนั้น
ข้อ 52 สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดและเงินอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทาการของสหกรณ์ และ/หรื อโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารหรื อ
สถาบันการเงินที่สหกรณ์กาหนด
หมวด 13
วันลา หลักเกณฑ์ การลา
ข้อ 53 วันลา เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าและลูกจ้างที่มีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ ง การประสบอันตรายหรื อ
การเจ็บป่ วย เนื่ องจากการทางานจนไม่ส ามารถมาปฏิ บ ตั ิ ง านได้ตามปกติ และวันลาคลอดบุ ตร สหกรณ์ จะให้
หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือเป็ นวันลาป่ วย
(2) การลาทาหมัน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทาหมันได้ตามจานวนวันที่แพทย์
แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกาหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างหญิงมีสิทธิ หยุดงานก่อนหรื อหลังการคลอดบุตร
ได้ไม่เกิน 90 วันโดยให้นบั รวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิ ลาหยุดงานเพื่อกิจธุ ระจาเป็ นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี
การลากิจเพื่อกิจธุ ระจาเป็ น จะต้องเป็ นกิจธุ ระเกี่ยวกับความจาเป็ นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
(5) การลาอุปสมบท เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผใู ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
หากประสงค์จะลาอุปสมบทให้ลาได้ไม่เกิน 120 วัน
(6) การลาเพือ่ ไปประกอบพิธีฮัจย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผใู ้ ดยังไม่ประกอบพิธีฮจั ย์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หากประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ให้ลาได้ไม่เกิน 30 วัน
(7) การลาเพือ่ ฝึ กความพรั่งพร้ อมทางทหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีสิทธิการลาหยุดงานเพื่อ
รับราชการทหารในการเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารตามระยะเวลาที่ราชการกาหนด
(8) การลาเพือ่ ฝึ กอบรมหรือพัฒนาความรู้ ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อ
พัฒนาความรู ้ความสามารถได้ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อการเพิ่มทักษะความชานาญเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของลูกจ้าง

- 13 (ข) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึ้น แต่ไม่รวมถึงการลา
ไปศึกษาต่อ
(ค) ลูกจ้างยืน่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพื่อการ
ดังกล่าวได้
ข้อ 54 หลักเกณฑ์ การลา
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่เจ็บป่ วยจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการลาป่ วย ดังนี้
(ก) กรณี เจ้าหน้าที่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ให้ยนื่ ใบลาป่ วยตามแบบใบลาที่สหกรณ์
กาหนดก่อนการหยุดงานต่อผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
(ข) กรณี ที่เจ้าหน้าที่เจ็บป่ วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่
ยื่นใบลาป่ วยในวันนั้น หรื อภายในวันแรกที่มาทางานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กาหนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสาร (ถ้ามี)
(ค) การลาป่ วยของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างต่อเนื่องเกิน 3 วันทางานขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ ง หรื อหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ ประกอบ
การลาป่ วยด้วย
(ง) การลาป่ วยโดยมิได้เจ็บป่ วยจริ ง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ต อันเป็ น
ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้
(2) การลาทาหมัน ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาล่วงหน้าตามใบลาที่สหกรณ์กาหนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื่อการทาหมันสิ้ นสุ ดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั
ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
(3) การลาคลอดบุตร
(ก) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยนื่ ใบลาตามแบบที่ สหกรณ์
กาหนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
(ข) เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่
ยืน่ ใบลาตามที่สหกรณ์กาหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลต่อผูจ้ ดั การ หรื อ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ยนื่ ใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วนั กลับมาทางาน
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่ที่มีกิจธุ ระจาเป็ น อันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ยนื่ ใบลากิจต่อ
ผูจ้ ัดการหรื อกรรมการที่ ไ ด้รั บ มอบหมายแล้วแต่ ก รณี ล่ ว งหน้า ตามสมควร ตามแบบใบลาที่ ส หกรณ์ ก าหนด
พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน ซึ่ งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลากิจ ภายใน
วันแรกที่มาทางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นลากิจที่ถูกต้อง
การลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์ มีสิทธิ ไม่อนุ ญาตให้ลากิ จได้และให้ถือว่าเป็ น
การขาดงาน ทั้งนี้ในระหว่าง 6 เดือนของปี แรกเข้าจะลาไม่ได้

- 14 (5) การลาอุปสมบท เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่ประสงค์จะขอลาอุปสมบท ต้องเสนอ
ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการแล้ว
จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้ โดยกาหนดวันที่จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มลา และจะต้องกลับมา
ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ลาสิ กขา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์จะต้องทางานในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ที่ประสงค์จะขอลาเพื่อไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ต้องเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
เมื่อได้รับอนุ ญาตจากประธานกรรมการแล้วจึงหยุด งานเพื่อไปประกอบพิธีอจั ย์ได้ โดยกาหนดวันที่จะต้องไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วนั เริ่ มลา และจะต้องกลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ภายใน 5 วัน นับแต่วนั ที่เดินทาง
กลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์จะต้องทางานในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) การลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้ อมทางทหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายเรี ยกทางทหาร เพื่อการ
ตรวจสอบการฝึ กวิชาทหารหรื อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ตามแบบ
ใบลาที่สหกรณ์ กาหนด พร้ อมด้วยหลักฐานต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี และเมื่ อ
สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิทางทหารดังกล่าว แล้วให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั กลับมารายงานตัวเพื่อทางานตามปกติภายใน 7 วัน
อนึ่ ง เจ้า หน้า ที่แ ละลูก จ้า งสหกรณ์ ซึ่ ง ถูก เรี ย กเข้า รับ การเตรี ย มพล เมื ่อ ได้รับ หมายเรี ย ก
การเตรี ย มพล และเสนอใบลาต่อ ผูบ้ งั คับ บัญชาแล้วให้ไปเข้ารั บการเตรี ย มพลตามที่ กาหนดในหมายเรี ย กนั้น
โดยไม่ตอ้ งรอรับคาสั่งอนุญาต
(8) การลาเพือ่ ฝึ กอบรมหรือพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลาหยุด
เพื่อเข้า รับ การฝึ กอบรม การประชุ ม การสัม มนา การชี้ แจง การอภิป ราย หรื อการแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับ
งานด้า นแรงงาน สวัสดิ ก ารสังคม การเพิ่มทักษะในการทางาน หรื อการวัดผลการศึ กษาที่ ทางส่ วนราชการจัด
หรื ออนุญาตให้จดั ขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาตามแบบที่สหกรณ์กาหนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
สหกรณ์จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจาเป็ น โดยไม่เสี ยหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
และงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเป็ นสาคัญ
สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ลาหยุดงานได้ ถ้า
(1) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้ง
(3) สหกรณ์มีความจาเป็ นเร่ งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ปฏิบตั ิอยู่ หากอนุญาตให้
ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
ข้อ 55 ผู้มีอานาจอนุญาตการลา
(1) ให้ผจู้ ดั การมีอานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่ งลาในปี หนึ่ง ๆ ไม่เกิน
30 วัน จะเป็ นการลาต่อเนื่องกันหรื อไม่ก็ตาม นอกจากการลาอุปสมบทหรื อการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์

- 15 (2) ให้ประธานกรรมการมีอานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ได้ทุกกรณี
ตามระเบียบนี้
(3) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่ งลาป่ วย ลาคลอดบุตร หรื อลากิจส่ วนตัวครบตามระเบียบนี้แล้ว
ถ้าขอลาต่อนอกเหนื อจากระเบียบนี้ โดยประธานกรรมการเห็ นว่ามีเหตุผลพิเศษ ประธานกรรมการจะขออนุ มตั ิ
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่ออนุญาตให้ลาต่อก็ได้ การลาต่อดังกล่าวนี้ ไม่ให้ได้รับค่าจ้าง
ข้อ 56 ถ้ามีการมอบหน้าที่การงาน ให้นบั เวลาเริ่ มต้นตั้งแต่วนั มอบเป็ นต้นไป ถ้ามอบภายหลังเที่ยงให้นบั
เริ่ มต้นตั้งแต่วนั รุ่ งขึ้น
ข้อ 57 การลาป่ วย ลากิจส่ วนตัว และลาพักผ่อนประจาปี ให้นบั วันลาเฉพาะวันทางานของสหกรณ์เท่านั้น
ข้อ 58 ถ้าสหกรณ์ เห็ นว่ามี ความจาเป็ นแก่ กิจการของสหกรณ์ จะเรี ยกให้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ลา กลับเข้า
ทางานก่อนครบกาหนดวันลาก็ได้ และให้ถือว่าวันลาสิ้ นสุ ดในวันก่อนวันเดิ นทางกลับเข้าทางาน และวันทางาน
เริ่ มต้นตั้งแต่วนั ออกเดินทางกลับเป็ นต้นไป
ข้อ 59 การยกเลิกวันลา ถ้ามีเหตุจาเป็ น หรื อทาธุ รกิจส่ วนตัวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่ครบจานวนวันที่รับ
อนุญาต ก็สามารถยกเลิกการลาหรื อถอนวันลาต่อผูม้ ีอานาจอนุ ญาตการลาได้ โดยยื่นใบขอเลิกวันลา และถือว่าการ
ลาครั้งนั้น หมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ข้อ 60 การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบี ยบนี้ หรื อการหยุดงานโดยไม่ได้รับ อนุ ญาตให้ลาตาม
ข้อบังคับนี้ เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้ถือเป็ นการขาดงานและให้หกั ค่าจ้างตามส่ วนเฉลี่ยรายวัน
ตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นผูบ้ งั คับบัญชาอาจพิจารณาลงโทษทางวินยั สาหรับผูข้ าดงานได้ตามควรแก่กรณี
หมวด 14
ภาษีเงินได้ ค่ าเล่ าเรียนบุตร ค่ ารักษาพยาบาลและเงินช่ วยทาศพ
ข้อ 61 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์คนใดมีเงินได้เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
จะต้องเป็ นผูเ้ สี ยภาษีเงินได้สาหรับเงินได้ที่ได้รับจากสหกรณ์ดว้ ยตนเอง
ในการนี้ให้สหกรณ์หกั ภาษีเงินได้พึงประเมิน ณ ที่จ่ายเป็ นรายเดือน แล้วนาส่ งกรมสรรพากรภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่จ่าย
ข้อ 62 การช่ วยเหลือในเรื่ องค่าเล่าเรี ยนบุตร และค่ารักษาพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์ หรื อ
บุคคลในครอบครัวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 63 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์คนใดถึงแก่กรรมในระหว่างอยูใ่ นตาแหน่ง ให้ทายาทหรื อผูจ้ ดั การทา
ศพมีสิทธิได้รับ “เงินช่วยทาศพ” จากสหกรณ์
เงินช่ วยทาศพ ให้ได้รับคราวเดียวมีจานวนเท่ากับค่าจ้างเต็มครั้งสุ ดท้ายสองเดือนรวมกัน
“ค่ าจ้ างเต็มครั้ งสุ ดท้ าย” ตามความในวรรคก่อน หมายความว่า ค่าจ้างเต็มซึ่ งสหกรณ์ ตอ้ งจ่ายสาหรับการ
ทางานในเดือนที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์ถึงแก่กรรม
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วินัย การสอบสวน และการลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ าง
ข้อ 64 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตอ้ งรักษาวินยั โดยเคร่ งครัดอยูเ่ สมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นให้ถือว่า ผูน้ ้ นั กระทาผิด
วินยั จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 65 วินยั ซึ่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตอ้ งรักษาไว้ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คาชี้ แจง อานวยความสะดวก มีความเป็ นธรรม และให้ความสงเคราะห์
แก่สมาชิ ก หรื อผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ โดยมิชกั ช้าทั้งต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อย ต่อประชาชนทัว่ ไป ห้ามมิให้
ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้องปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ด้วยความซื่ อสั ตย์ เที่ ย งธรรมและประพฤติ ตนอยู่ใ นความสุ จริ ต ทั้ง ต้อง
ไม่กระทาการ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหาผลประโยชน์อย่างใด ๆ อันอาจเป็ นทางให้เสี ยความเที่ยงธรรม หรื อ
ความไม่ไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหง หรื อเบียดเบียนผูใ้ ด และห้ามมิให้อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยงาน
ในหน้าที่ของตน ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อม หาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรื อผูอ้ ื่น
(5) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอุตสาหะ และรวดเร็ ว ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้า
แก่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผน และวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์และต้องสนใจใน
ระเบียบปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการในหน้าที่ของตน
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ห้ามมิให้เป็ น
ตัวกระทาการในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใด ๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้ อย เชื่ อฟั ง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่ องต่อ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยู่ใต้
บังคับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสั่งในกิจการของ สหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ในการปฏิ บ ัติ กิ จ การของสหกรณ์ ห้ า มมิ ใ ห้ ก ระท าการข้า มผูบ้ ัง คับ บัญชาเหนื อ ตน เว้น แต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปสั่งให้กระทา หรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษ เป็ นครั้งคราว
(10) ต้องรักษาชื่อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่
ห้ามมิให้ประพฤติในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตน
เป็ นคนเสเพล เสพสุ รา หรื อ ของเมาอย่า งอื่ น จนไม่ ส ามารถครองสติ ไ ด้ เสพยาเสพติ ดให้โ ทษ มี ห นี้ สิ นรุ ง รั ง
เล่นการพนัน กระทาหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการอื่นใด ซึ่ งอาจทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุ รา หรื อของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอันขาด

- 17 (12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ตอ้ งรักษาความสามัคคีในบรรดาผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุ ก่อให้เกิ ดความแตกแยกสามัคคี หรื อก่ อให้เกิ ด
ความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานของสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสหกรณ์
(14) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(15) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่งโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
(16) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทางานตามที่กาหนด
(17) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทางาน
(18) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องดูแลบารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์การทางานให้อยู่
ในสภาพดีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตามความจาเป็ นหรื อตามควรแก่หน้าที่ของตน
(19) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริ เวณที่ทางานโดย
มิให้สูญหายหรื อเสี ยหายจากบุคคลใด ๆ หรื อจากภัยพิบตั ิอื่น ๆ เท่าที่สามารถจะทาได้
(20) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่กระทาการทะเลาะวิวาท หรื อทาร้ายร่ างกายบุคคลใดในบริ เวณที่
ทางาน
(21) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่นาสิ่ งผิดกฎหมาย หรื ออาวุธที่มีอนั ตรายร้ายแรง หรื อวัตถุระเบิด
เข้ามาบริ เวณที่ทางาน
ข้อ 66 โทษผิดวินยั 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
ข้อ 67 ในกรณี เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างกระทาผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรื อปลดออก ผูบ้ งั คับบัญชาจะสั่ง
ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายเงิ นเดื อน หรื อลดเงิ นเดื อน หรื อตัดเงิ นเดื อนก็ได้ หรื อถ้าเห็ นว่ามี เหตุ อนั ควรลดหย่อน
หรื อเป็ นความผิดเล็กน้อย จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดของผูน้ ้ นั ให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ และจะให้ทา
ทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
ในกรณี ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน จะต้องมีคาสัง่ เป็ นหนังสื อระบุความผิด กาหนดระยะเวลาพักงาน
และต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน (พักงานในกรณี น้ ีได้คราวละไม่เกิน 7 วัน)
ในกรณี ลดเงินเดือน หากต้องลดลงกว่าอัตราต่ าสุ ดของตาแหน่ ง ก็ให้ลดในอัตราค่าจ้างสาหรับตาแหน่ ง
ถัดลงไปได้
โทษลดเงินเดือน หรื อโทษตัดเงินเดือนนั้น ผูม้ ีอานาจลงโทษผูท้ ี่ กระทาผิดวินัยได้ครั้ งหนึ่ งไม่เกิ นอัตรา
ต่อไปนี้
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ผู้มีอานาจ

ลดเงินเดือนไม่ เกิน

คณะกรรมการดาเนินการ
ประธานกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

ร้อยละ 4
ร้อยละ 1
-

ตัดเงินเดือน
กาหนดเวลา
ไม่ เกิน
6 เดือน
4 เดือน
3 เดือน

กาหนดส่ วนเงินเดือน
ไม่ เกิน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 20
ร้อยละ 10

ข้อ 68 การลงโทษปลดออกนั้น ให้กระทาในกรณี เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างสหกรณ์ กระทาผิดวินัยเป็ นเหตุให้
เสี ยหายแก่สหกรณ์แต่ไม่ถึงร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ
(3) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิจสิ น
(6) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 69 การลงโทษไล่ อ อกนั้ น ให้ ก ระท าในกรณี ที่ เ จ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งกระท าผิ ด วิ นัย อย่ า งร้ า ยแรง
ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์
(2) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(3) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(6) ขัดคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคาสั่งนั้น
เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(7) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี่ข่มเหง หรื อเบียดเบียน
สมาชิกของสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร

- 19 ข้อ 70 การลงโทษไล่ ออก และปลดออกนั้น ให้ประธานกรรมการของสหกรณ์ ต้ งั คณะกรรมการสอบสวน
อย่างน้อย 3 คน เพื่อทาการสอบสวน โดยให้มีตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ ง ในจานวนนี้ ให้มีผจู ้ ดั การ
หรื อรองผูจ้ ดั การ เป็ นกรรมการและเลขานุการคนหนึ่ง
การสอบสวนนั้นให้ก ระทาให้เสร็ จโดยเร็ วอย่า งช้า ไม่เกิ น 30 วัน นับ แต่วนั ที่ประธานคณะกรรมการ
สอบสวนได้รับทราบค าสั่ง เว้นแต่ ประธานกรรมการจะกาหนดเป็ นอย่า งอื่ น ในกรณี ผูถ้ ู กกล่ าวหาถึ ง แก่ ก รรม
ก่อนสอบสวนเสร็ จ ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมื่อสอบสวนเสร็ จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงาน
พร้อมสาเนาการสอบสวนต่อประธานกรรมการของสหกรณ์ เพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาต่อไป
ข้อ 71 กรณี ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นกรณี ค วามผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ้ง ให้ ล งโทษไล่ อ อก โดยไม่ ต้อ งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(2) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(3) ทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริ ตต่อหน้าที่ และให้ถอ้ ยคาสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่
สอบสวนหรื อศาล หรื อมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่า ทาความผิดเช่นนั้น แม้จะมิได้ติดคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
ในกรณี ดัง กล่ า ว ให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเสนอรายงานพร้ อ มด้ว ยหลัก ฐานตามล าดับ จนถึ ง ประธานกรรมการเมื่ อ
ประธานกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 72 การพักงานเพือ่ สอบสวนความผิด เมื่อเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์ผใู ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทา
ความผิดวินัยจนมี การตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวน หรื อถู กกล่ าวหาว่ากระทาการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ ยวกับการ
ทางาน กฎ ระเบี ยบ คาสั่ง หรื อถู ก กล่ าวหากระทาผิดอาญา หรื อถู กฟ้ องคดี อาญา เว้นแต่ค วามผิดลหุ โทษหรื อ
ความผิดอันได้ก ระท าโดยประมาท ถ้า ผูบ้ งั คับ บัญชาเห็ นว่า หากให้ผูน้ ้ ันยัง คงอยู่ใ นหน้า ที่ จะเป็ นการเสี ย หาย
แก่สหกรณ์ ก็ให้รายงานตามลาดับจนถึงประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งพักงาน เว้นแต่กรณี ความผิดชัดแจ้ง
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คาสั่งพักงานจะเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
(2) กาหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สหกรณ์ตอ้ งแจ้งคาสัง่ พักงานให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างพักงานในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทางานที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน
(5) ในกรณี ที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมิได้กระทาความผิดสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างเท่ากับ
ค่าจ้างในวันทางานปกตินบั แต่วนั ที่สั่งพักงานโดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละสิ บห้าต่อปี

- 20 ประธานกรรมการมี อานาจสั่ ง ให้ เจ้า หน้าที่ ห รื อ ลู ก จ้า งสหกรณ์ พ กั งานได้ ถ้า ผูถ้ ู ก สั่ ง พัก เป็ นผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ
ผูถ้ ู กสั่ง พักงานอาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่งต่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้ และเมื่ อที่ ประชุ ม คณะกรรมการมี มติ อย่างใด
ถือว่าสิ้ นสุ ด และการพักงานนั้นให้พกั จนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่า ผูถ้ ู ก สั่ง พัก มิ ได้กระท าความผิด และไม่มี มลทิ นหรื อมัวหมองก็ ดี
หรื อผูถ้ ูกสั่งพักได้กระทาความผิดแต่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก หรื อปลดออกก็ดี ประธานกรรมการต้องสั่งให้ผนู ้ ้ นั
กลับ เข้า ท างานในตาแหน่ ง เดิ ม หรื อ ตาแหน่ ง ที่ เที ย บเท่ า ส่ ว นค่ า จ้า งในระหว่า งพัก งานนั้นให้จ่ า ยตั้ง แต่ วนั ที่
สั่งพักงาน ถ้าผูถ้ ูกสั่งพักถึงแก่กรรมก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ให้จ่ายถึงวันที่ผนู ้ ้ นั ถึงแก่กรรม
ในกรณี ที่ ก ารสอบสวนพิ จารณาได้ค วามเป็ นจริ งว่า ผูถ้ ู ก สั่ง พัก ได้ท าผิดวินัยจริ งให้ไ ล่ ออกตามข้อ 70
หรื อ ปลดออกตามข้อ 68 ตั้ง แต่ ว นั พัก งาน หรื อ แม้จะไม่ ไ ด้ค วามเป็ นจริ ง ว่า ผูถ้ ู ก สั่ ง พัก ได้ก ระท าผิด วิ นัย
อย่างร้ายแรง แต่มีมลทินหรื อมัวหมองในกรณี ดงั กล่าวนั้นอยู่ ก็ให้เลิกจ้างตามข้อ 86 (3) ตั้งแต่วนั พักงาน
ข้อ 73 ในการสั่งลงโทษผิดวินยั นั้น ถ้าผูท้ ี่จะต้องได้รับโทษเป็ นเจ้าหน้าที่ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ และ/หรื อ ผูจ้ ดั การ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 74 ให้ผบู้ งั คับบัญชาดูแล ระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ในบังคับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาต้องพิจารณาว่าความผิดของผูน้ ้ นั
อยูใ่ นอานาจของตนที่จะลงโทษหรื อไม่ ถ้าอยูใ่ นอานาจของตนที่จะลงโทษได้ก็ให้สั่งลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้น
ควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอานาจลงโทษ ก็ให้รายงานต่อผูม้ ีอานาจเหนื อขึ้นไปเพื่อให้ลงโทษตามควร
แก่ความผิดนั้น
ผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษ หรื อลงโทษ ไม่เป็ นการ
สุ จริ ต ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชานั้นกระทาผิดวินยั
ข้อ 75 เมื่ อ ผู ้มี อ านาจลงโทษได้สั่ ง ลงโทษแล้ว ต้อ งเสนอรายงานการลงโทษนั้น ตามล าดับ จนถึ ง
คณะกรรมการดาเนินการ
หากคณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นว่า โทษที่ ได้รับนั้นไม่ เหมาะสมแก่ ความผิด ให้มี อานาจที่ จะสั่ งเพิ่ ม
หรื อลดโทษได้
ข้อ 76 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็ นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม ก็อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้ โดยทาเป็ นหนัง สื อยื่นต่ อคณะกรรมการดาเนิ นการได้ภายใน 15 วัน นับแต่
วันทราบคาสั่งการอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสั่งของผูม้ ีอานาจ
เมื่ อคณะกรรมการดาเนิ นการได้รับและพิจารณาอุ ทธรณ์ แล้ว จะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ หรื อยืนตาม
คาสั่ งเดิ มก็ ได้ ทั้ง นี้ โดยปกติ ให้ก ระทาให้เสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รับอุ ทธรณ์ มติ ของคณะกรรมการ
ในการวินิจฉัยอุทธรณ์น้ นั ถือเป็ นที่สุด

- 21 หมวด 16
การร้ องทุกข์
การร้ องทุกข์ หมายถึ ง กรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิ ดขึ้นเนื่ องจาก
การทางาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรื อมอบหมายงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนในการทางานหรื อประโยชน์อื่น หรื อการปฏิ บตั ิ ใดที่ ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ต่อเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง หรื อระหว่างเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างด้วยกัน และเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจ
หรื อความทุกข์น้ นั ต่อสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้ดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์น้ นั ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทางานด้วยความสุ ข
ข้อ 77 ขอบเขตของการร้ องทุกข์ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่มีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์เนื่ องจากการ
ทางานดัง กล่ า วข้า งต้น ควรยื่นค าร้ องทุ ก ข์ต่อผูบ้ งั คับ บัญชาโดยตรงหรื อผูบ้ งั คับ บัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ ว
เว้นแต่เรื่ องที่จะร้องทุกข์น้ นั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นต้นเหตุ ก็ให้ยื่นคาร้องทุกข์
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยมีวธิ ี การและขั้นตอนดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็ นหนังสื อด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีความขัดแย้ง
(2) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทาการสอบสวน และพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องทุกข์
(3) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทาการสอบสวน และพิจารณา ชี้ แจง
ทาความเข้าใจ หรื อวิ นิจฉัยเป็ นหนัง สื อก็ได้ การแจ้ง ผลการพิจารณาโดยการชี้ แจงด้วยวาจาให้บนั ทึ กค าชี้ แจง
เหตุผลไว้ในสานวน โดยให้ผรู้ ้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
ข้อ 78 การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคาร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างแล้ว
ให้รีบดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั โดยละเอียดเท่าที่จะทาได้ โดยดาเนินการ
ด้ว ยตนเองหรื อ ด้ว ยความช่ ว ยเหลื อ จากคณะกรรมการด าเนิ น การหรื อ บุ ค คลอื่ น ทั้ง นี้ เจ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า ง
ผูย้ นื่ คาร้องทุกข์เห็นชอบที่จะขอให้ขอ้ เท็จจริ งโดยละเอียดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาด้วย
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์น้ นั หากเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นขอบเขต
ของอานาจหน้าที่ ของผูบ้ งั คับบัญชานั้น และผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดาเนิ นการแก้ไข
ให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว แล้วแจ้ง ให้เจ้า หน้า ที่ หรื อลู กจ้างผูย้ ื่นคาร้ องทุ ก ข์ทราบพร้ อมทั้งรายงานให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการทราบด้วย
หากเรื่ องราวที่ร้องทุกข์น้ นั เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนื ออานาจหน้าที่ ของผูบ้ งั คับบัญชานั้นให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวเสนอเรื่ องราวที่ร้องทุ กข์ พร้ อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรื อความเห็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้ นไป
ตามลาดับ
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไป ดาเนิ นการสอบสวนและพิจารณาคาร้องทุกข์เช่นเดียวกับผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับต้นที่ได้รับคาร้องทุกข์

- 22 ข้อ 79 กระบวนการยุติข้อร้ องทุกข์ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละขั้นที่ได้พิจารณาคาร้องทุกข์ ดาเนิ นการแก้ไข
หรื อยุติเหตุการณ์ ที่เกิดการร้ องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้องทุกข์ทราบ หากเจ้าหน้าที่หรื อ
ลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้ องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว แต่ถา้ เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ ื่นคาร้องทุกข์
ไม่ พ อใจ ก็ ใ ห้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ โ ดยกรอกข้อ ความที่ อุ ท ธรณ์ ล งในแบบพิ ม พ์ที่ ส หกรณ์ ไ ด้ก าหนดขึ้ น และยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิ จารณาอุ ท ธรณ์ และดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุ การณ์ ตามคาร้ องทุ ก ข์
และแจ้งผลการพิจารณาดาเนินการให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน
ข้อ 80 การอุทธรณ์ คาวินิจฉัย
(1) ผูร้ ้องทุกข์ที่ไม่พอใจคาชี้แจงหรื อคาวินิจฉัย มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็ นหนังสื อภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาชี้แจงหรื อวินิจฉัย
(2) ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ด้วยการชี้แจงทาความเข้าใจ หรื อการวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี้แจงด้วยวาจาให้บนั ทึกคาชี้แจง
เหตุผลไว้ในสานวน โดยให้ผรู้ ้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ดว้ ย
(3) การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสัง่ ของผูม้ ีอานาจ
ข้อ 81 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกีย่ วข้ อง
(1) ผูร้ ้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ ้องทุกข์จะไม่ถูกกลัน่ แกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรื อลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็ น
การร้องทุกข์ดว้ ยเจตนาไม่สุจริ ต
(3) เจ้าหน้าที่ที่ให้การเป็ นพยาน หรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวน จะได้รับความคุม้ ครอง
โดยจะไม่ถูกกลัน่ แกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้การด้วยอคติ ปรักปรา ให้ร้ายเป็ นเท็จ
หรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง
การสอบสวนอาจกระทาโดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้งก็ได้
หมวด 17
การสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ าง
ข้อ 82 เจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างสหกรณ์ ออกจากงานเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
(4) เกษียณอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อ 85
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรื อข้อบังคับสหกรณ์
(6) ถูกลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก

- 23 ข้อ 83 ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรื อเงินอื่นให้แก่ทายาทโดยธรรม
ของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย ส่ วนเงินทดแทน หรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน หรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้อ 84 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ผใู ้ ดประสงค์จะลาออกจากงานก็ยอ่ มทาได้ โดยยืน่ หนังสื อขอลาออก
ต่อประธานกรรมการ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เมื่อประธานกรรมการสัง่ อนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากงาน
การลาออกของเจ้าหน้า ที่ หรื อลู กจ้า งที่ ฝ่าฝื นระเบี ยบการลาดังกล่ าว ถ้าทาให้สหกรณ์ เสี ย หาย สหกรณ์
มี ค วามชอบธรรมที่ จะหัก เงิ นประกันหรื อ เงิ นอื่ นใดที่ เ จ้า หน้า ที่ ยินยอมชดใช้ค วามเสี ย หายดัง กล่ า วได้รวมถึ ง
อาจดาเนิ นคดี ก ับ เจ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งที่ ก ระท าความผิ ด เพื่ อ ให้เ จ้า หน้า ที่ ห รื อ ลู ก จ้า งหรื อผูค้ ้ า ประกันชดใช้
ความเสี ยหายได้ดว้ ย ตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด
ข้อ 85 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ให้ออกจากงานเมื่ อสิ้ นปี ทางบัญชี ซึ่ ง
เป็ นปี ที่ผนู ้ ้ นั มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่จะได้มีการต่ออายุการทางานอีกคราวละ 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
ปี ทางบัญชีที่กล่าวนี้ หมายความว่า ปี ทางบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์
การต่ออายุการทางานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตามวรรคก่อน จะทาได้เฉพาะในกรณี ที่มีเหตุพิเศษ
เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์ และผูน้ ้ นั ยังมีสุขภาพสมบูรณ์ เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 86 คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตาแหน่งที่ผนู ้ ้ นั ดารงอยู่
(2) เมื่ อมี เหตุ อนั สมควรซึ่ งประธานกรรมการเสนอความเห็ นว่าผูน้ ้ นั หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน หรื อมีความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ นือง ๆ หรื อไม่อาจไว้วางใจผูน้ ้ นั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้
และคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นชอบด้วย
(3) เมื่อมีมลทินหรื อมัวหมอง ในกรณี ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรื อกรณี มีความผิดอาญา
เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(4) เมื่อต้องรับโทษ โดยคาพิพากษาถึ งที่สุดให้จาคุ ก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท
ข้อ 87 การไล่ออก ปลดออก นั้น ให้เป็ นไปตามหมวด 15 ว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษ
หมวด 18
เงินบาเหน็จ ค่ าชดเชย ค่ าชดเชยพิเศษ
ข้อ 88 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยจาก
สหกรณ์ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันแต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่าย
ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน

- 24 (2) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน
(3) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกับครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
(4) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสองร้อยสี่ สิบวัน
(5) เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า ค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสามร้อยวัน
การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างออกจากงานโดยที่ไม่กระทาความผิดตามข้อ 91
อนึ่ ง สหกรณ์ ไม่ตอ้ งจ่ายเงิ นค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่ หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ ที่มีกาหนด ระยะเวลาจ้าง
แน่นอน และเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลานั้น หรื อเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็ น
หนังสื อแต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวันและยังอยูใ่ นระยะเวลานั้น
ข้อ 89 สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างในกรณี หนึ่งกรณี ใด
ดังต่อไปนี้
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
(2) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(3) ฝ่ าฝื นข้อบังคับหรื อระเบียบเกี่ยวกับการทางานหรื อคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์
และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ร้ายแรงสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือนให้มีผล
บังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้างได้กระทาผิด
(4) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสิ บห้าวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(6) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ข้อ 90 ค่าชดเชยพิเศษ
(1) ในกรณี ที่สหกรณ์ยา้ ยที่ทาการของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถานที่อื่น อันมีผลประทบสาคัญต่อ
การดารงชีวติ ตามปกติของเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้าง หรื อครอบครัว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที่ทาการของสหกรณ์ ในการนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างไม่ประสงค์จะไป
ทางานด้วย ให้เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย
พิเศษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่พึงมีสิทธิ ได้รับ
(2) ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องลดจานวนเจ้าหน้าที่ อันเนื่องมาจากการปรับปรุ ง
หน่วยงานระบบการทางาน หรื อการบริ การ สหกรณ์จะปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

- 25 (ข) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 88 เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วัน
ต่อการทางาน 1 ปี สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทางานติดต่อกัน 6 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว จะไม่เกินค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวัน
ข้อ 91 เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์คนใดทางานในสหกรณ์น้ ี ดว้ ยความเรี ยบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกันมา
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิ ได้รับเงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก หรื อ
เลิกจ้างและมีสิทธิได้รับเงินชดเชยแล้วตามข้อที่ 88
การคานวณเงินบาเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายตั้ง คูณด้วยจานวนปี ที่ทางานในสหกรณ์
เศษของปี ถ้าถึง 180 วันให้นบั เป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่านี้ให้ปัดทิง้
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างเข้าทางานในสหกรณ์จนถึง
วันที่ออกจากสหกรณ์ หักด้วยวันลาของผูน้ ้ นั
ในกรณี ที่คานวณเงิ นบาเหน็จตามระเบียบนี้ มีจานวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างพึง
ได้รับตามข้อ 88 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่ วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ซ่ ึ งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่ทายาท
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างของสหกรณ์ถูกให้ออกจากตาแหน่งตามข้อ 69, 71, 86 (2) และ (3)
สหกรณ์อาจงดจ่ายเงินบาเหน็จหรื อจ่ายเงินบาเหน็จให้ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของเงินบาเหน็จที่ควรจะได้รับในกรณี ปกติก็ได้
ข้อ 92 เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้สหกรณ์
ตั้งเงินสารองจ่ายเงินบาเหน็จ และค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี ตามจานวนที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาเห็นสมควร
หมวด 19
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 93 การหยุดกิจการชัว่ คราว ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นการชัว่ คราว เนื่ องจาก
หน่ วยงานหรื อสถานประกอบการที่สหกรณ์ ต้ งั อยู่หยุดกิ จการ หรื อสหกรณ์ ประสบภาวะทางเศรษฐกิ จ สหกรณ์
จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ข้อ 94 กฎ ระเบียบอื่น ๆ
(1) กฎ ระเบียบ คาสั่ง ซึ่ งใช้บงั คับกับส่ วนงานใดส่ วนงานหนึ่งเป็ นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของข้อบังคับในการทางานนี้ดว้ ย ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสื อค้ าประกันและข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง
(2) การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
(3) กฎ ระเบียบ คาสั่ง ขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

- 26 ข้อ 95 การแก้ไขการเปลี่ ยนแปลงข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานนี้ ได้จดั ทาขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิ ทธิ์ ในการแก้ไขปรับปรุ งให้มีความ
เหมาะสมเป็ นธรรมยิง่ ขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 96 การบังคับใช้
(1)ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ไม่ได้
(3) เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบตั ิการ ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
ข้อ 97 ผูท้ ี่สหกรณ์ได้จา้ งไว้แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
มีสิทธิ และหน้าที่ตามระเบียบนี้ทุกประการ
เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์คนใดยังไม่ได้จดั ทาสัญญาจ้างและหรื อจัดให้มีหลักประกันไว้
ต่อสหกรณ์ ให้จดั ทาสัญญาจ้าง และหรื อจัดให้มีหลักประกันให้เสร็ จภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันใช้
ระเบียบนี้
ข้อ 98 ผูท้ ี่ส่วนราชการหรื อหน่วยงานสั่งให้ไปทางานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และกาลังทางานอยูใ่ นฐานะ
เช่นนั้นอยูใ่ นวันใช้ระเบียบนี้ หากมีความประสงค์จะลาออกจากราชการหรื อหน่วยงานที่ตนสังกัดอยูเ่ พื่อสมัครเป็ น
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ มีตาแหน่ งว่าง คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ โดยได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าเงินเดือนซึ่ งได้รับจากส่ วนราชการหรื อหน่วยงานเดิม
การจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งสอบคัดเลือก
ข้อ 99 ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560

(นายสุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

บัญชี อตั ราเงินเดือนเจ้ าหน้ าทีแ่ ละลูกจ้ างของสหกรณ์
ระดับ
1. เจ้าหน้าที่

ตาแหน่ง
-วุฒิการศึกษา ต่ากว่า ปวช.
-วุฒิการศึกษา ปวช.ปวท.
-ปวส.
-ปริ ญญาตรี

ขั้นต่า
9,360
9,820
11,880
15,440

ขั้นสู ง
21,010
38,750
41,620
55,400

หน่ วย : บาท
เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ
2000 รวมแล้วไม่เกิน 13,880
2000 รวมแล้วไม่เกิน 13,880
2000 รวมแล้วไม่เกิน 13,880
-

2. บริ หาร

-ผูจ้ ดั การ
-รองผูจ้ ดั การ
-ผูจ้ ดั การฝ่ าย

50,000
30,000
28,000

74,320
70,360
63,050

-

***หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ ท่านใดได้รับเงิ นเดื อนเต็มขั้นสู งสุ ดแล้ว ในปี ต่อๆ มาให้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทน แต่เงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่นาไปรวมคานวณเงินโบนัสและเงินบาเหน็จ

