
 
 

   
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จาํกดั 

ว่าด้วยข้อบังคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของเจ้าหน้าที�  

พ.ศ.  ���� 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั พ.ศ. ����  ขอ้ �� (�) และ 

ขอ้ �� (�)  ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที�  ��  ครั� งที� 8/2557  เมื�อวนัที�  15 พฤษภาคม ���� 

ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของเจา้หนา้ที�  

พ.ศ. ����  ดงัต่อไปนี�  

 ข้อ �.  ระเบียบนี�เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกี�ยวกบั 

การทาํงานของเจา้หนา้ที�  พ.ศ. ����” 

 ข้อ �.  ระเบียบนี�ให้ใช้บังคับตั�งแต่วนัที�  16  พฤษภาคม ����  เป็นตน้ไป 

 ข้อ �.  ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน 

ของเจา้หนา้ที�  พ.ศ. ����  ลงวนัที�  ��  ตุลาคม ����  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั�ง มติ หรือขอ้ตกลง

อื�นใดซึ�งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี�และใหใ้ชร้ะเบียบนี�แทน 

หมวดที�  � 

บททั�วไป 

 ข้อ �.  ในระเบียบนี� 

           “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

           “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

           “คณะกรรมการดาํเนินการ”   หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูชยันาท จาํกดั 

           “นายจา้ง”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั        

           “เจา้หนา้ที�”   หมายถึง ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัตั�งแต่เจา้หนา้ที�ระดบับงัคบับญัชา และ

ระดบัปฏิบติัการ ทาํหนา้ที�ต่าง ๆ  (ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน หรือหวัหนา้ฝ่าย ผูช่้วย

หวัหนา้งาน หรือผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย เจา้หนา้ที�การเงิน เจา้หนา้ที�บญัชี เจา้หนา้ที�ธุรการ เจา้หนา้ที�ประจาํหน่วย 

พนกังานขบัรถยนต ์ นกัการภารโรง ยาม ฯลฯ)  ซึ� งมีฐานะเป็น “ลูกจา้ง” 

 

 



 � 

หมวดที� � 

วนั เวลา ทาํงานปกติ และเวลาพกั 

 ข้อ �.  วนัทาํงาน 

   สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ที�ทาํงานสัปดาห์ละ � วนั ตั�งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 

 ข้อ �.  เวลาทาํงานปกติ 

   สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ที�ทาํงานเวลา  ��.�� น. ถึงเวลา ��.�� น. 

 ข้อ �.  เวลาพกั 

   สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ที�หยดุพกัระหวา่งเวลา ��.�� น. ถึงเวลา ��.�� น.  

   ในกรณีที�สหกรณ์และเจา้หนา้ที�ตกลงกนักาํหนดเวลาพกัระหวา่งการทาํงานตามวรรคหนึ�ง 

เป็นอยา่งอื�น ก็ยอ่มกระทาํได ้ทั�งนี� เพื�อให้เกิดความราบรื�นและอาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกที�มาใชบ้ริการ 

หมวดที�  � 

วนัหยุด และหลกัเกณฑ์การหยุด 

 ข้อ �.  วนัหยุดประจําสัปดาห์ 

   สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ที�หยดุประจาํสัปดาห์ สัปดาห์ละ � วนั ไดแ้ก่วนัเสาร์ และ 

วนัอาทิตย ์

 ข้อ �. วนัหยุดตามประเพณ ี

           สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ที�หยดุตามประเพณี  ดงันี� 

                        �.  วนัขึ�นปีใหม ่

                        �.  วนัมาฆบูชา 

                        �.  วนัจกัรี 

                        �.  วนัสงกรานต ์

                        �.  วนัแรงงานแห่งชาติ 

                        �.  วนัฉตัรมงคล 

                        �.  วนัพืชมงคล 

                        �.  วนัวสิาขบูชา 

                        �. วนัอาสาฬหบูชา 

                        ��. วนัเขา้พรรษา 

                        ��. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ 

                        ��. วนัปิยมหาราช 

                        ��. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 



 � 

                        ��. วนัรัฐธรรมนูญ 

                        ��. วนัสิ�นปีเก่า 

                        ��. วนัหยดุตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ 

 ข้อ ��. วนัหยุดพกัผ่อนประจําปี 

  สหกรณ์กาํหนดให้เจา้หนา้ที�ที�ทาํงานครบ � ปี หยดุพกัผอ่นประจาํปี จาํนวน �� วนัทาํงาน 

จะจดัใหห้ยดุภายในปีถดัไป  ถา้ปีใดเจา้หนา้ที�ผูใ้ดมิไดห้ยุดพกัผอ่นประจาํปี หรือหยดุพกัผอ่นประจาํปีแลว้  

แต่ไม่ครบ �� วนัทาํงาน  ให้สะสมวนัที�ยงัมิไดห้ยดุในปีนั�นเขา้กบัปีต่อไปได ้แต่วนัหยุดพกัผอ่นสะสมกบั

วนัหยดุพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน �� วนัทาํงาน  ทั�งนี�   สหกรณ์จะตอ้งจดัวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี

ใหก้บัเจา้หนา้ที�ไวล่้วงหนา้ 

  ในกรณีที�ที�สหกรณ์เลิกจา้งโดยเจา้หนา้ที�มิไดมี้ความผดิ  ใหส้หกรณ์จ่ายค่าจา้งสาํหรับ

วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีในปีที�เลิกจา้งตามส่วนของวนัหยุดพกัผอ่นประจาํปีที�เจา้หนา้ที�พึงมีสิทธิและ 

รวมทั�งวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีสะสม   

หมวดที�  � 

การทาํงานล่วงเวลาและการทํางานในวนัหยุด 

 ข้อ ��. การทาํงานล่วงเวลา และการทาํงานในวันหยุด 

  ��.�  ในกรณีที�สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉินหรือความจาํเป็นเร่งด่วนที�จะตอ้งทาํงานติดต่อกนัไป 

ถา้หยดุแลว้จะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที�ทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานหรือทาํงานในวนัหยดุ 

รวมถึงทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุไดต้ามความจาํเป็น โดยสหกรณ์จะแจง้ให้เจา้หนา้ที�ทราบล่วงหนา้และ 

เจา้หนา้ที�จะตอ้งให้ความร่วมมือในการทาํงานล่วงเวลาดงักล่าว 

  ��.�  ในกรณีที�สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งทาํงานเพื�อเพิ�มการบริการ สหกรณ์จะให้

เจา้หนา้ที�ทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุเป็นครั� งคราวเท่าที�เป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั�งนี�  

สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที�ที�สมคัรใจทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุไดไ้ม่เกิน �� ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

 ข้อ ��. อตัราค่าล่วงเวลาและค่าทาํงานในวนัหยุด 

  ��.�  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาํหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติในอตัรา 

�.� เท่า ของค่าจา้งตามจาํนวนชั�วโมงที�ทาํงานล่วงเวลา 

  ��.�  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาํหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุ ในอตัรา � เท่า 

ของค่าจา้งตามจาํนวนชั�วโมงที�ทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุ 

  ��.�  สหกรณ์จะจ่ายค่าทาํงานในวนัหยดุประจาํสัปดาห์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ทาํงานในวนัหยดุ 

ในอตัรา � เท่าของค่าจา้ง ในวนัทาํงานปกติตามจาํนวนชั�วโมงที�ทาํงานในวนัหยดุ 

 
 
 



 � 

  ��.�  สหกรณ์จะจ่ายค่าทาํงานในวนัหยดุตามประเพณีและวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีให้แก่ 

เจา้หนา้ที�ทาํงานในวนัหยดุ ในอตัรา � เท่าของค่าจา้งในวนัทาํงานปกติตามชั�วโมงที�ทาํงานในวนัหยดุ 

หมวดที�  � 

การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติ ค่าทาํงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

 ข้อ ��. การจ่ายค่าจ้างในวนัหยุด 

  สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสัปดาห์วนัหยดุตามประเพณีประจาํปีและวนัหยดุ

พกัผอ่นใหแ้ก่เจา้หนา้ที�รายเดือนโดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 

 ข้อ ��.  การจ่ายค่าจ้างในวนัลา 

  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลา ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ที�ลาถูกตอ้งตามระเบียบของสหกรณ์ดงันี�  

  ��.�  วนัลาป่วย จะจ่ายตามจาํนวนวนัที�เจา้หนา้ที�ป่วยจริง แต่ไม่เกิน �� วนัทาํงานต่อปี 

  ��.�  วนัลาทาํหมนั จะจ่ายตามจาํนวนวนัที�แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั�นหนึ�งกาํหนดให้ 

เจา้หนา้ที�หยดุงาน 

  ��.�  วนัลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจาํนวนวนัที�ลา แต่ไม่เกิน �� วนั 

  ��.�  วนัลากิจ จะจ่ายตามจาํนวนวนัที�สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน �� วนัต่อปี 

  ��.�  วนัลาเพื�อฝึกความพรั�งพร้อมทางทหาร ตามจาํนวนวนัที�ลา แต่ไม่เกิน �� วนัต่อปี 

  ��.�  วนัลาเพื�อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ตามจาํนวนวนัที�สหกรณ์อนุญาต 

แต่ไม่เกิน �� วนัต่อปี 

  ��.�  วนัลาเพื�ออุปสมบท และประกอบพิธีฮจัย ์ตามจาํนวนวนัที�สหกรณ์อนุญาต  แต่ไม่เกิน  

���  วนัต่อปี 

 ข้อ ��.  กาํหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติ   

  ค่าทาํงานในวนัหยุด   และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

  15.1  สหกรณ์กาํหนดใหมี้การจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติ ค่าทาํงาน 

ในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ ฯลฯ ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�รายเดือน ๆ ละ � ครั� ง โดยจะจ่ายในวนัสิ�นเดือน 

  ��.�  สหกรณ์กาํหนดใหมี้การจ่ายเงินประเภทอื�นให้แก่เจา้หนา้ที�ตามที�ตกลงกนั 

ในกรณีที�วนัจ่ายค่าจา้งวนัใดตรงกบัวนัหยดุงาน ให้เลื�อนไปจ่ายในวนัทาํงานก่อนถึงวนัหยดุนั�น 

 ข้อ ��.  การไม่จ่ายค่าล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติ ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด และค่าทาํงานในวนัหยุด 

  ��.�  สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาในวนัทาํการปกติ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุให้แก่ 

เจา้หนา้ที� ดงันี�  

           (�)  เจา้หนา้ที�ซึ� งไดรั้บมอบหมายใหมี้อาํนาจทาํการแทนสหกรณ์เกี�ยวกบัการจา้ง 

การใหบ้าํเหน็จ การลดค่าจา้ง หรือการเลิกจา้ง 

 



 � 

   (�)  เจา้หนา้ที�ที�ถูกกาํหนดให้ทาํงานที�มีลกัษณะหรือสภาพที�ตอ้งออกไปทาํงาน 

นอกสถานที� และโดยลกัษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกาํหนดเวลาทาํงานที�แน่นอนได ้

   (�)  เจา้หนา้ที�ที�ถูกกาํหนดให้อยูเ่วรเฝ้าดูแลสถานที�หรือทรัพยสิ์นเป็นครั� งคราว 

  ��.�  สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทาํงานในวนัหยดุให้แก่เจา้หนา้ที�ซึ� งไดรั้บมอบหมายให้ 

มีอาํนาจทาํการแทนสหกรณ์เกี�ยวกบัการจา้ง การใหบ้าํเหน็จ การลดคา่จา้งหรือการเลิกจา้ง 

 ข้อ ��.  สถานที�จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที� 

  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติ ค่าทาํงานในวนัหยดุ ค่าล่วงเวลา 

ในวนัหยดุ และเงินเดือนใหแ้ก่เจา้หนา้ที� ณ ที�ทาํการของสหกรณ์ และหรือโดยโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก 

ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�สหกรณ์กาํหนด 

หมวดที�  � 

วนัลา  และหลกัเกณฑ์การลา 

 ข้อ ��.  วนัลา 

  เจา้หนา้ที�มีสิทธิลาหยดุได ้ ดงันี�  

  ��.�  การลาป่วย 

   เจา้หนา้ที�มีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าที�ป่วยจริง  

   การประสบอนัตราย หรือการเจบ็ป่วยเนื�องจากการทาํงาน จนไม่สามารถ 

มาปฏิบติังานตามปกติ สหกรณ์จะใหห้ยดุงานตามความเห็นของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั�นหนึ�ง 

  ��.�  การลาทาํหมนั 

   เจา้หนา้ที�มีสิทธิลาหยดุงานเพื�อการทาํหมนัไดต้ามจาํนวนวนัที�แพทยแ์ผนปัจจุบนั 

ชั�นหนึ�งของโรงพยาบาลกาํหนดและออกใบรับรอง 

  ��.�  การลาคลอดบุตร 

   เจา้หนา้ที�หญิงมีสิทธิลาหยดุงานก่อนหรือหลงัการคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน �� วนั 

โดยใหน้บัรวมวนัหยดุที�มีในระหวา่งวนัลาดว้ย 

  ��.�  การลากิจ 

   เจา้หนา้ที�มีสิทธิลาหยดุงานเพื�อกิจธุระจาํเป็นไดไ้ม่เกิน �� วนัต่อปี การลากิจเพื�อ 

กิจธุระจาํเป็น จะตอ้งเป็นกิจธุระเกี�ยวกบัการติดต่อกบัส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ การป่วยเจบ็ของบุคคล 

ในครอบครัว หรือความจาํเป็นอนัมิอาจหลีกเลี�ยงไดเ้ท่านั�น 

  ��.�   การลาเพื�อฝึกความพรั�งพร้อมทางทหาร 

   เจา้หนา้ที�มีสิทธิลาหยดุงานเพื�อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื�อตรวจสอบ 

เพื�อฝึกวชิาทหาร หรือเพื�อทดสอบความพรั�งพร้อมทางทหารตามกาํหนดระยะเวลาที�ราชการกาํหนด 
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  ��.�  การลาเพื�อรับการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน 

   เจา้หนา้ที�มีสิทธิขอลาหยดุงานเพื�อรับการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ 

ไดปี้หนึ�งไม่เกิน �� วนั  

   การลาเพื�อการรับการฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ที� 

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นประโยชน์ต่องานดา้นแรงงานและสวสัดิการสังคม เพิ�มทกัษะความชาํนาญต่อ 

การปฏิบติังานหรือเป็นการลาเพื�อสอบวดัผลทางการศึกษาที�ทางราชการจดัหรืออนุญาตใหจ้ดัขึ�น 

  ��.�  การลาเพื�ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจัย ์

   เจา้หนา้ที�ที�ไม่เคยอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัยม์าก่อน และไดท้าํงาน 

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปี จะมีสิทธิลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัยไ์ดไ้ม่เกิน ��� วนั 

 ข้อ ��.  หลกัเกณฑ์การลา 

  ��.�  การลาป่วย 

   เจา้หนา้ที�ที�เจบ็ป่วยจนไม่สามารถทาํงานตามปกติได ้เจา้หนา้ที�จะตอ้งปฏิบติัตาม 

ระเบียบการลาป่วย ดงันี�  

   (�)  กรณีที�เจา้หนา้ที�สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ใหย้ื�นใบลาป่วยตามแบบใบลา 

ที�สหกรณ์กาํหนดก่อนการหยดุงานต่อผูจ้ดัการ พร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) 

   (�)  กรณีที�เจา้หนา้ที�เจบ็ป่วยกะทนัหนั และไม่สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้

ใหเ้จา้หนา้ที�ยื�นใบลาป่วยวนันั�น หรือภายในวนัแรกที�มาทาํงานตามแบบใบลาที�สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการ 

พร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) 

   (�)  การเจบ็ป่วยของเจา้หนา้ที�ตั�งแต่สามวนัทาํงานขึ�นไป อาจใหเ้จา้หนา้ที�แสดง 

ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั�นหนึ�งของโรงพยาบาลหรือหลกัฐานของสถานพยาบาลของราชการ 

ประกอบการลาป่วยทุกครั� งดว้ย 

   (�)  การลาป่วยโดยมิไดป่้วยจริง สหกรณ์ถือวา่เจา้หนา้ที�ใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต 

อนัเป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ที� ยอ่มถูกลงโทษได ้

  19.2  การลาทาํหมนั 

   ใหเ้จา้หนา้ที�ยื�นใบลาล่วงหนา้ตามแบบใบลาที�สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการ 

และเมื�อการทาํหมนัสิ�นสุดแลว้ใหเ้จา้หนา้ที�แสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั�นหนึ�งของโรงพยาบาล

ประกอบการลาดว้ย 

  ��.�  การลาคลอดบุตร 

   (�)  เจา้หนา้ที�ที�ประสงคจ์ะหยดุงานก่อนการคลอดบุตรให้ยื�นใบลาตามแบบที� 

สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการ ก่อนการหยดุงานแลว้แต่กรณี 

   (�)  เจา้หนา้ที�ที�ไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้เนื�องจากการคลอดบุตร ใหเ้จา้หนา้ที� 

ยื�นใบลาตามแบบที�สหกรณ์กาํหนด พร้อมทั�งใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั�นหนึ�งของโรงพยาบาล 

ต่อผูจ้ดัการ โดยใหย้ื�นใบลาภายใน � วนั นบัแต่วนักลบัมาทาํงาน 
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  ��.�  การลากิจ 

   เจา้หนา้ที�ที�มีกิจธุระจาํเป็นอนัไม่สามารถหลีกเลี�ยงได ้ใหย้ื�นใบลากิจต่อผูจ้ดัการ 

แลว้แต่กรณีล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � วนั ตามแบบใบลาที�สหกรณ์กาํหนดพร้อมดว้ยหลกัฐาน (ถา้มี) และเมื�อ

ไดรั้บความเห็นชอบแลว้  จึงจะถือเป็นการลากิจที�ถูกตอ้ง 

   ในกรณีที�มีความจาํเป็นเร่งด่วนซึ�งไม่อาจลาล่วงหนา้ได ้ให้เจา้หนา้ที�ยื�นใบลากิจ 

ภายในวนัแรกที�มาทาํงาน พร้อมหลกัฐาน (ถา้มี) และเมื�อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ จึงจะถือเป็นการลากิจ 

ที�ถูกตอ้ง 

   การลาที�ไม่มีเหตุผลอนัสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตใหล้ากิจไดแ้ละให ้

ถือวา่เป็นการขาดงาน 

  ��.�  การลาเพื�อฝึกความพรั�งพร้อมทางทหาร 

   เจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บหมายเรียกทางทหารเพื�อการตรวจสอบการฝึกวชิาทหารหรือ 

ทดสอบความพรั�งพร้อมทางทหารใหย้ื�นใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � วนั ตามแบบใบลาที�สหกรณ์ 

กาํหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานต่อผูจ้ดัการ และเมื�อสิ�นสุดการปฏิบติัทางทหารดงักล่าวแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที� 

กลบัมารายงานตวัเพื�อทาํงานตามปกติภายใน � วนั 

  ��.�  การลาเพื�อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ 

   เจา้หนา้ที�ที�ประสงคจ์ะขอลาหยดุเพื�อเขา้รับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา 

การชี�แจง การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบังานดา้นแรงงาน สวสัดิการสังคม การเพิ�ม 

ทกัษะในการทาํงาน หรือการวดัผลการศึกษาที�ทางส่วนราชการจดัหรืออนุญาตให้จดัขึ�น ใหเ้จา้หนา้ที� 

ยื�นใบลาตามแบบที�สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย � วนั โดยแสดงหลกัฐานประกอบ 

การลาดงักล่าวดว้ย  

   ผูมี้อาํนาจจะพิจารณาอนุญาตใหล้าไดต้ามความจาํเป็น โดยไม่เสียหายต่อ 

หนา้ที�ความรับผดิชอบ และงานของสหกรณ์ ประกอบกบัประโยชน์ที�เจา้หนา้ที�จะไดรั้บเป็นสิ�งสาํคญั 

   สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจา้หนา้ที�ผูน้ั�นลาหยดุงานไดถ้า้ 

   (�)  สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ �� วนั 

   (�)  สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ครั� ง 

   (�)  สหกรณ์มีความจาํเป็นเร่งด่วนเกี�ยวกบังานที�เจา้หนา้ที�ผูน้ั�นปฏิบติัอยู ่

หากอนุญาตใหล้าแลว้จะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

  ��.�  การลาเพื�ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจัย ์

   เจา้หนา้ที�ที�ประสงคจ์ะขอลาหยดุ เพื�ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย ์ใหเ้จา้หนา้ที� 

ยื�นใบลาตามแบบที�สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย �� วนั โดยแสดงหลกัฐาน (ถา้มี) 

ประกอบการลาดงักล่าวดว้ย และเมื�อไดรั้บอนุมติัแลว้จึงจะหยดุงานได ้

 

 



 � 

 ข้อ ��.  ผู้มีอาํนาจอนุญาตการลา 

  ประธานกรรมการ หรือกรรมการดาํเนินการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการ เป็นผูมี้อาํนาจอนุญาตการลาของผูจ้ดัการ 

  ผูจ้ดัการ มีอาํนาจอนุญาตการลาของเจา้หนา้ที� 

หมวดที�  � 

วนัิยและโทษทางวนัิย 

 ข้อ ��.  วนัิย 

  สหกรณ์กาํหนดวินยัในการทาํงานใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติั ดงันี�  

  (�)  สนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิ� ใจ 

  (�)  ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษต่์อกระบวนการสหกรณ์ 

  (�)  ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ คาํชี� แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์ 

แก่ผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกัชา้ ทั�งตอ้งสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ 

ประชาชนทั�วไป หา้มมิใหดู้หมิ�นเหยยีบหยามบุคคลใด ๆ 

  (�)  ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์เที�ยงธรรม และประพฤติตนอยูใ่นความสุจริต 

หา้มมิใหก้ดขี�ข่มเหงหรือเบียดเบียนผูใ้ด และหา้มมิให้อาศยังานในหนา้ที�ของตน ไม่วา่ในทางตรงหรือ 

ทางออ้ม หาผลประโยชน์แก่ตนหรือผูอื้�น 

  (�)  ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความอุตสาหะและรวดเร็วใหเ้กิดผลดี และความ 

กา้วหนา้แก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั�งเอาใจใส่ระมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

  (�)  ตอ้งไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความเห็นที�ไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

  (�)  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั�ง แบบแผนและวธีิปฏิบติัของสหกรณ์ 

  (�)  ตอ้งอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ�งหรือทอดทิ�งหนา้ที�ไม่ได ้

ทั�งนี� โดยจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�และดาํรงตาํแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ�งเพียงแห่งเดียวเท่านั�น 

หา้มมิใหเ้ป็นตวักระทาํการในหา้งหุน้หรือบริษทัใด ๆ  

  (�)  ตอ้งสุภาพ เรียบร้อย เชื�อฟัง และไม่แสดงความกระดา้งกระเดื�องต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชา ซึ� งสั�งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบในการ 

ปฏิบติักิจการของสหกรณ์ ห้ามมิใหก้ระทาํงานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

ขึ�นไปสั�งใหก้ระทาํหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั� งคราว 

  (��) ตอ้งรักษาชื�อเสียงมิใหขึ้�นชื�อวา่ประพฤติชั�ว หา้มมิให้ประพฤติตนในทางที�อาจทาํให ้

เสื�อมเสียเกียรติศกัดิ� ของตาํแหน่งหนา้ที� เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื�น 

จนไม่สามารถครองสติได ้เสพยาเสพติดใหโ้ทษ มีหนี� สินรุงรัง เล่นการพนนั กระทาํหรือยอมให้ผูอื้�น 

กระทาํการอื�นใดซึ�งอาจทาํใหเ้สื�อมเสียเกียรติศกัดิ� ของตาํแหน่งหนา้ที� 
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  (��) ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื�นในเวลาปฏิบติัหนา้ที�เป็นอนัขาด 

  (��) ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์ ตอ้งรักษาความสามคัคี บรรดาผูอ้ยู ่

ในวงงานของสหกรณ์ และตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามคัคี หรือ 

ก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเดื�องในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานสหกรณ์ 

  (��) ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ หรือสถาบนัอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั 

กิจการสหกรณ์ 

 ข้อ ��.  โทษทางวนัิย 

  สหกรณ์กาํหนดโทษสาํหรับเจา้หนา้ที�ที�ฝ่าฝืนระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�งหรือกระทาํ 

ความผดิไวด้งันี�  

  ��.�  ไล่ออก 

  ��.�  ใหอ้อก 

  ��.�  พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 

  ��.�  ภาคทณัฑ ์

  สหกรณ์สงวนสิทธิ� ที�จะลงโทษเจา้หนา้ที�ตามความร้ายแรงของการกระทาํความผดิ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามลาํดบัขา้งตน้แต่ประการใด 

 ข้อ ��. การลงโทษไล่ออก 

  ใหก้ระทาํในกรณีเจา้หนา้ที�หรือลูกจา้งของสหกรณ์กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  ดงัระบุ 

ไวต่้อไปนี�  

  ��.�  เปิดเผยความลบัของสหกรณ์  หรือเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์  

จนเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

  ��.�  ทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่ความผิดลหุโทษ  

หรือความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

  ��.�  ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 

  ��.�  ทุจริตต่อหนา้ที� 

  ��.�  จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์  เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความ

เสียหายอยา่งร้ายแรง 

  ��.�  ขดัคาํสั�งผูบ้งัคบับญัชาซึ� งสั�งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ  และการขดัคาํสั�งนั�นเป็น

เหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

  ��.�  ละทิ�งหนา้ที�เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

  ��.�  ประมาทเลินเล่อในหนา้ที�เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

  ��.�  ประพฤติชั�วอยา่งร้ายแรง 



 �� 

  ��.��  ดูหมิ�นเหยยีดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์  หรือกดขี�ข่มเหงหรือเบียดเบียน

สมาชิกสหกรณ์ 

  ��.��  ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ �� วนั  โดยไม่มีเหตุอนัควร 

 ข้อ ��. การลงโทษให้ออก 

  ใหก้ระทาํในกรณีเจา้หนา้ที�หรือลูกจา้งของสหกรณ์กระทาํผดิวนิยัเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บ

ความเสียหาย  แต่ไม่ถึงขั�นร้ายแรง  ดงัระบุไวต่้อไปนี�  

  ��.�  รายงานเทจ็  หรือเสนอความคิดเห็นที�ไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

  ��.�  จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

  ��.�   ละทิ�งหนา้ที�เนือง ๆ 

  ��.�  ประมาทเลินเล่อในหนา้ที�เนือง ๆ 

  ��.�  ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 

  ��.�  ประพฤติตนเป็นที�เสื�อมเสียเกียรติศกัดิ� ของตาํแหน่งหนา้ที� 

 ข้อ ��. การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั�น 

  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  หรือผูบ้งัคบับญัชา  ตาํแหน่งผูจ้ดัการ  ตั�งคณะกรรมการ

ประกอบดว้ยกรรมการดาํเนินการ  หรือเจา้หนา้ที�ตาํแหน่งไม่ตํ�ากวา่ผูถู้กกล่าวหาอยา่งนอ้ยสามคนเพื�อ

สอบสวน 

  การสอบสวนนั�นใหก้ระทาํใหเ้สร็จโดยเร็ว อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวนั นบัแต่วนัที� 

ประธานกรรมการสอบสวนไดรั้บทราบคาํสั�ง  เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการจะกาํหนดเป็นอยา่งอื�น 

แมผู้ถู้กกล่าวหาตายก่อนการสวบสวนพิจารณาถึงที�สุดก็ใหส้อบสวนต่อไปจนเสร็จ  เมื�อ สอบสวนเสร็จแลว้

ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั�งสาํนวนต่อผูส้ั�งตั�งคณะกรรมการสอบสวนเพื�อพิจารณาให้

ความเห็นและเสนอตามลาํดบัจนถึงคณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ ��. ในกรณต่ีอไปนี�ให้ถือว่าเป็นกรณคีวามผดิที�ปรากฏชัดแจ้ง  

  ใหล้งโทษไล่ออกโดยไม่ตอ้งตั�งคณะกรรมการสอบสวน 

  ��.�  ทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผดิอนักระทาํโดยประมาท 

  ��.�  ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 

  ��.�  ทาํความผดิเกี�ยวกบัทุจริตต่อหนา้ที�และใหถ้อ้ยคาํสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา   

พนกังานสอบสวน  หรือศาล  หรือมีคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่ทาํความผดิเช่นนั�น  แมจ้ะมิใหจ้าํคุกก็ตาม 

  ��.�  ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ �� วนั  และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุ

อนัสมควร 

  ในกรณีดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐานตามลาํดบัจนถึง

คณะกรรมการดาํเนินการ เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มีหลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนั�นก็ใหไ้ล่ออกได ้



 �� 

 ข้อ ��.  การพกังาน เพื�อสอบสวนความผดิ 

  ในกรณีที�เจา้หนา้ที�ถูกกล่าวหาวา่กระทาํการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน  

กฎระเบียบ คาํสั�ง สหกรณ์มีสิทธิ� สั�งพกังานเพื�อสอบสวนความผดิ เวน้แต่กรณีความผิดชดัแจง้  

โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงันี�  

  ��.�  คาํสั�งพกังานจะเป็นหนงัสือโดยระบุความผดิ 

  ��.�  กาํหนดระยะเวลาพกังานจะไม่เกิน � วนั  โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ 

  ��.�  สหกรณ์จะแจง้คาํสั�งการพกังานใหเ้จา้หนา้ที�ทราบก่อนการพกังาน 

  27.4 สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนระหวา่งเจา้หนา้ที�พกังานในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ��   

ของเงินเดือนที�เจา้หนา้ที�ไดรั้บก่อนถูกสั�งพกังาน 

  ��.�  ในกรณีที�สอบสวนแลว้เจา้หนา้ที�มิไดก้ระทาํความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง 

เท่ากบัค่าจา้งในวนัทาํงานปกตินบัแต่วนัที�สั�งพกังานโดยใหถื้อวา่เงินตามขอ้ ��.� เป็นส่วนหนึ�งของค่าจา้ง

พร้อมดอกเบี�ยร้อยละสิบหา้ต่อปี 

 ข้อ ��.  ในกรณทีี�เจ้าหน้าที�หรือลูกจ้างกระทาํผดิวินัย   

  แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก  ผูบ้งัคบับญัชาจะสั�งลงโทษพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้งก็ได ้ 

หรือถา้เห็นวา่มีเหตุอนัควรลดหยอ่นหรือเป็นความผดิเล็กนอ้ยจะสั�งลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผดินั�น

ใหป้รากฏเป็นหนงัสือ  และจะใหท้าํทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้

  ในกรณีลงโทษพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง  จะตอ้งมีคาํสั�งเป็นหนงัสือระบุความผดิ  กาํหนด

ระยะเวลาพกังาน  และตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบก่อนการพกังาน  (พกังานในกรณีนี�ไดค้ราวละไม่เกิน � วนั) 

 ข้อ ��.  ใหผู้บ้งัคบับญัชารับผดิชอบดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ที�และลูกจา้งในบงัคบับญัชาใหป้ฏิบติั

ตามวนิยั 

  ถา้ผูบ้งัคบับญัชารู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํผดิวินยั  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาวา่

ความผดิของผูน้ั�นอยูใ่นอาํนาจของตนที�จะลงโทษ  ถา้เห็นวา่ความผดินั�นควรจะตอ้งลงโทษมากไปกวา่ที�ตน

มีอาํนาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ�นไปเพื�อใหล้งโทษตามสมควร 

  ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระทาํผดิวนิยั  แต่ไม่จดัการลงโทษหรือลงโทษ

ไม่เป็นการสุจริต  ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชานั�นกระทาํผดิวนิยั 

 ข้อ ��.  เมื�อผูมี้อาํนาจลงโทษไดส้ั�งลงโทษแลว้  ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนั�นตามลาํดบัจนถึง

คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ ��.  เจา้หนา้ที�หรือลูกจา้งที�ถูกลงโทษฐานผดิวนิยั  ถา้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมก็อาจ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาํเนินการไดภ้ายใน �� วนั  นั�นตั�งแต่วนัทราบคาํสั�งการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อ

การลงโทษตามคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชา 



 �� 

  เมื�อคณะกรรมการดาํเนินการไดรั้บและพิจารณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ  ลดโทษ  เพิ�มโทษ  

หรือยืนตามคาํสั�งเดิมก็ได ้ ทั�งนี� โดยปกติใหก้ระทาํใหเ้สร็จภายในสามสิบวนันับแต่วันได้รับอุทธรณ์ 

คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการดาํเนินการให้เป็นอนัสิ�นสุด 

หมวดที�  � 

การร้องทุกข์ 

 ความคิดเห็นที�แตกต่างหรือความขดัแยง้ที�เกี�ยวกบัสภาพการจา้ง การทาํงาน สิทธิประโยชน ์

หนา้ที�และความรับผิดชอบในการทาํงาน พึงไดรั้บการแกไ้ขหรือขจดัใหห้มดสิ�นไปดว้ยความรวดเร็ว 

และยติุธรรม เพื�อใหก้ารทาํงานร่วมกนัปลอดจากความคิดเห็นที�แตกต่างไดรั้บสิทธิประโยชน์ที�เป็นธรรม 

การทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สหกรณ์จึงกาํหนดหลกัเกณฑก์ารร้องทุกขใ์นสถานประกอบการ 

ไวด้งันี�  

 ข้อ ��.  ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์ 

  (�)  ขอ้ร้องทุกขข์องเจา้หนา้ที�จะตอ้งเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัความคิดเห็นหรือขอ้ขดัแยง้ 

วา่ดว้ยระบบหรือวธีิการทาํงาน สิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรือสภาพการจา้งความประพฤติและ 

ความเป็นธรรมของเจา้หนา้ที� 

  (�)  ขอ้ร้องทุกขจ์ะตอ้งเป็นเรื�องเกี�ยวกบัการทาํงาน มิใช่เรื�องส่วนตวัเวน้แต่เรื�องนั�น 

จะเกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน 

 ข้อ ��.  วธีิการและขั�นตอนการร้องทุกข์ 

  (�)   เจา้หนา้ที�ที�ประสงคจ์ะร้องทุกขใ์หร้้องทุกขเ์ป็นหนงัสือดว้ยตนเองต่อผูจ้ดัการ 

หรือคณะกรรมการแลว้แต่กรณีภายใน �� วนั นบัแต่วนัที�มีความขดัแยง้ 

  (�)  ผูจ้ดัการหรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งทาํการสอบสวนและ 

พิจารณาวินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน �� วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํร้องทุกข ์

  (�)  ผูจ้ดัการ หรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ร้้องทุกข ์

ดว้ยการชี�แจงทาํความเขา้ใจหรือวนิิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้การแจง้ผลการพิจารณาโดยการชี�แจงดว้ย 

วาจาใหบ้นัทึกคาํชี�แจงเหตุผลไวใ้นสาํนวนโดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือชื�อรับทราบไวด้ว้ย 

  (�)  การพิจารณาคาํร้องทุกขเ์กี�ยวกบัการลงโทษ ผูพ้ิจารณาจะตอ้งมิใช่ผูที้�สั�งลงโทษ 

 ข้อ ��.  การอุทธรณ์คําวนิิจฉัย 

  (�)  ผูร้้องทุกขที์�ไม่พอใจคาํชี� แจงหรือคาํวินิจฉยั มีสิทธิ� อุทธรณ์ต่อผูจ้ดัการ หรือ 

คณะกรรมการแลว้แต่กรณีเป็นหนงัสือภายใน � วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํชี� แจงหรือคาํวนิิจฉยั 

  (�)  ผูจ้ดัการ  หรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี ตอ้งทาํการสอบสวน 

ขอ้เทจ็จริงเพิ�มเติม (ถา้มี) และพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน �� วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํอุทธรณ์ 

 



 �� 

  (�)  ผูจ้ดัการ หรือกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายแลว้แต่กรณี จะแจง้ผลการพิจารณา 

อุทธรณ์ดว้ยการชี�แจงทาํความเขา้ใจหรือการวนิิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได ้การแจง้ผลดว้ยการชี�แจงดว้ย 

วาจาใหบ้นัทึกคาํชี�แจงเหตุผลไวใ้นสาํนวนโดยใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมือชื�อรับทราบไวด้ว้ย 

  (�)  คาํชี�แจง การทาํความเขา้ใจหรือการวนิิจฉยัของผูจ้ดัการ หรือกรรมการที�ไดรั้บ 

มอบหมายแลว้แต่กรณีใหถื้อเป็นที�สุด 

 ข้อ ��.  ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี�ยวข้อง 

  (�)  ขอ้ร้องทุกขจ์ะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบและดว้ยความเป็นธรรม 

  (�)  ผูร้้องทุกขจ์ะไม่ถูกกลั�นแกลง้ ยา้ยหนา้ที�การงาน หรือลงโทษแต่อยา่งใด 

เวน้แต่จะเป็นการร้องทุกขด์ว้ยเจตนาไม่สุจริต 

  (�)  เจา้หนา้ที�ที�ใหก้ารเป็นพยาน หรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน จะไดรั้บ 

ความคุม้ครองโดยจะไม่ถูกกลั�นแกลง้ ยา้ยหนา้ที�การงาน หรือลงโทษ เวน้แต่เจา้หนา้ที�ที�ใหก้าร 

ดว้ยอคติปรักปรํา ให้ร้ายเป็นเทจ็ หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 

  การสอบสวนอาจกระทาํโดยคณะกรรมการที�สหกรณ์แต่งตั�งก็ได ้

หมวดที�  � 

การสิ�นสุดการจ้าง 

 การจา้งงานจะสิ�นสุดลงดว้ยเหตุหนึ�งเหตุใด ดงันี�  

 �.  ตาย 

 �.  ลาออก 

 �.  เลิกจา้ง 

 ข้อ ��.  ตาย 

  ในกรณีที�เจา้หนา้ที�ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงินอื�นใหแ้ก่ทายาท 

โดยธรรมของเจา้หนา้ที�ที�ถึงแก่ความตาย ส่วนเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทนใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทนหรือกฎหมายประกนัสังคม 

 ข้อ ��.  การลาออก 

  เจา้หนา้ที�ยื�นใบลาล่วงหนา้ตามแบบที�สหกรณ์กาํหนดต่อผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการ 

ดาํเนินการแลว้แต่กรณี โดยใหย้ื�นก่อนวนัที� � หรืออยา่งชา้ในวนัที� � ของเดือนที�ประสงคจ์ะลาออก 

โดยเจา้หนา้ที�จะตอ้งปฏิบติังานตามปกติจนถึงสิ�นเดือน เวน้แต่สหกรณ์จะมีคาํสั�งเป็นอยา่งอื�น และ 

การลาออกจะมีผลสมบูรณ์ตั�งแต่วนัที� � ของเดือนถดัไป 

  การลาออกของเจา้หนา้ที�ที�ฝ่าฝืนระเบียบการลาดงักล่าว ยอ่มทาํใหส้หกรณ์เสียหาย 

สหกรณ์มีความชอบธรรมที�จะหกัเงินประกนั ค่าจา้ง หรือเงินอื�นใดชดใชค้วามเสียหายดงักล่าวได ้

รวมถึงอาจใชสิ้ทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�หรือผูค้ ํ�าประกนัชดใชค้วามเสียหายไดด้ว้ย 



 �� 

 ข้อ ��.  การเลกิจ้าง 

  การเลิกจา้ง หมายถึง เจา้หนา้ที�สหกรณ์พน้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ที�โดยการใหอ้อก  

หรือไล่ออก อนัเนื�องจากขาดคุณสมบติัของการเป็นเจา้หนา้ที�  มีพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสม ยบุหน่วยงาน  

เลิกกิจการ เกษียณอาย ุครบกาํหนดตามสัญญาจา้ง หรือกระทาํความผดิอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

  เจา้หนา้ที�สหกรณ์คนใดมีอายุครบ �� ปีบริบูรณ์ ใหถื้อวา่เกษียณอายแุละใหอ้อก 

จากงานเมื�อสิ�นปีทางบญัชีตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ทั�งนี�   ไม่รวมถึงตาํแหน่งผูจ้ดัการที�ไดรั้บการสรรหา

จากบุคคลภายนอก 

  การเลิกจา้งดงักล่าว สหกรณ์จะแจง้เหตุผลและวนัเลิกจา้งใหเ้จา้หนา้ที�ทราบเป็นหนงัสือ 

โดยจะแจง้ให้เจา้หนา้ที�ทราบล่วงหนา้ � งวดการจ่ายค่าจา้ง เวน้แต่การเลิกจา้งเจา้หนา้ที�ที�ไม่ผา่น 

การทดลองงาน เจา้หนา้ที�ที�จา้งไวโ้ดยมีกาํหนดระยะเวลาแน่นอน หรือ เจา้หนา้ที�กระทาํความผดิ 

และไม่มีสิทธิ� ไดรั้บค่าชดเชย 

  ในกรณีที�สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหนา้ได ้สหกรณ์จะจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ที� 

แทนการบอกกล่าวล่วงหนา้  

หมวดที�  �� 

ค่าชดเชย ค่าชดเชยพเิศษ 

 ข้อ ��.  ค่าชดเชย 

  สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจา้งใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ตามระยะเวลาและอตัรา ดงันี�  

  (�)  เจา้หนา้ที�ซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ ��� วนั แต่ไม่ครบ � ปี จะไดรั้บค่าชดเชย 

เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย �� วนั 

  (�)  เจา้หนา้ที�ซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ � ปี แต่ไม่ครบ � ปี จะไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบั 

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย �� วนั 

  (�)  เจา้หนา้ที�ที�ทาํงานติดต่อกนัครบ � ปี แต่ไม่ครบ � ปี จะไดรั้บค่าชดเชยเท่า 

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ��� วนั 

  (�)  เจา้หนา้ที�ที�ทาํงานติดต่อกนัครบ � ปี แต่ไม่ครบ �� ปี จะไดรั้บค่าชดเชยเท่ากบั 

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ���  วนั 

  (�)  เจา้หนา้ที�ที�ทาํงานติดต่อกนัครบ �� ปีขึ�นไป จะไดรั้บคา่ชดเชยเท่ากบัค่าจา้ง 

อตัราสุดทา้ย ��� วนั 

 

 

 

 



 �� 

 ข้อ ��.  ข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย 

  ��.�  สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ที�ถูกเลิกจา้ง เนื�องจากกระทาํความผดิ 

อยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงันี�  

   (�)  ทุจริตต่อหนา้ที�  

   (�)  กระทาํความผดิอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 

   (�)  จงใจทาํใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 

   (�)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้างแรง 

   (�)  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัการทาํงาน ระเบียบ หรือคาํสั�งอนัชอบดว้ยกฎหมาย และ 

เป็นธรรม สหกรณ์ไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ไม่เกิน � ปี นบัแต่วนัที�เจา้หนา้ที�ไดก้ระทาํความผดิ 

เวน้แต่กรณีร้ายแรงที�ไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

   (�)  ละทิ�งหนา้ที�เป็นเวลา � วนั ทาํงานติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

   (�)  ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผดิที�ได ้

กระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  ��.�  สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ที�สหกรณ์จา้งไวโ้ดยมีกาํหนดระยะเวลา

การจา้งแน่นอนตามสัญญาจา้งและถูกเลิกจา้งตามกาํหนดระยะเวลาของสัญญาจา้งนั�น  สาํหรับงาน 

ที�ตอ้งแลว้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน � ปี  ซึ� งนายจา้งและลูกจา้งไดท้าํสัญญาเป็นหนงัสือไวต้ั�งแต่เมื�อเริ�มจา้ง

และเป็นการจา้งงานใดงานหนึ�ง  ในโครงการเฉพาะที�มิใช่งานปกติของสหกรณ์ที�ตอ้งมีระยะเวลาเริ�มตน้และ

สิ�นสุดของงานที�แน่นอน  หรืองานอนัมีลกัษณะเป็นครั� งคราวที�มีกาํหนดการสิ�นสุด  หรือความสาํเร็จของ

งาน  หรืองานที�เป็นไปตามฤดูกาลและไดจ้า้งในช่วงเวลาของฤดูกาลนั�น  ทั�งนี� ไม่รวมถึงการจา้งผูจ้ดัการ   

ซึ� งตอ้งถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน  พ.ศ. ���� 

  40.3   สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที�ที�ไม่ผา่นการทดลองงาน 

 ข้อ ��.  ค่าชดเชยพเิศษ 

  ��.�  ในกรณีที�สหกรณ์ยา้ยที�ทาํการของสหกรณ์ไปตั�ง ณ สถานที�อื�น อนัมีผลกระทบ 

สาํคญัต่อการดาํรงชีวติตามปกติเจา้หนา้ที�หรือครอบครัว สหกรณ์ตอ้งแจง้ให้เจา้หนา้ที�ทราบล่วงหนา้ 

ไม่นอ้ยกวา่ �� วนั ก่อนวนัยา้ยที�ทาํการของสหกรณ์ ในการนี�ถา้เจา้หนา้ที�ไม่ประสงคจ์ะไปทาํงานดว้ย 

ใหเ้จา้หนา้ที�มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งไดโ้ดยเจา้หนา้ที�มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ �� ของอตัราค่าชดเชยที�เจา้หนา้ที�พึงมีสิทธิไดรั้บ 

 

 

 

 



 �� 

  ��.�  ในกรณีที�สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งลดจาํนวนเจา้หนา้ที�อนัเนื�องจาก 

การปรับปรุงหน่วยงานระบบการทาํงาน หรือการบริการ สหกรณ์จะปฏิบติัดงันี�  

   (�)  แจง้วนัที�เลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้งให้เจา้หนา้ที�ทราบล่วงหนา้ 

ไม่นอ้ยกวา่ �� วนั 

   ในกรณีที�สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ได ้หรือแจง้การเลิกจา้งนอ้ยกวา่ �� วนั  

จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย �� วนั 

   (�)  จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ�มเติมจากค่าชดเชยตามขอ้ ��  เท่ากบัค่าจา้งอตัรา 

สุดทา้ย �� วนั ต่อการทาํงาน � ปี สาํหรับเจา้หนา้ที�ที�ทาํงานติดต่อกนัเกิน � ปีขึ�นไป ทั�งนี�ค่าชดเชย 

พิเศษดงักล่าวจะไม่เกินค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ��� วนั 

หมวดที�  �� 

เบ็ดเตลด็ 

 ข้อ ��.  การหยุดกจิการชั�วคราว 

  ในกรณีที�สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งหยดุกิจการเป็นชั�วคราว เนื�องจากหน่วยงาน 

หรือสถานประกอบการที�สหกรณ์ตั�งอยูห่ยดุกิจการ หรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์ 

จะแจง้เหตุการณ์หยดุกิจการใหท้ราบล่วงหนา้และจ่ายเงินในระหวา่งการหยดุกิจการในอตัราร้อยละ 

�� ของค่าจา้ง 

 ข้อ ��.  กฎระเบียบอื�น ๆ 

  ��.�  กฎ ระเบียบ คาํสั�ง หรือมติใด ๆ ที�สหกรณ์กาํหนดขึ�นเพื�อใชบ้งัคบักบัส่วนงานใด 

ส่วนงานหนึ�งเป็นการเฉพาะ ใหถื้อวา่เป็นส่วนหนึ�งของขอ้บงัคบัในการทาํงานนี�ดว้ย ทั�งนี� รวมถึง 

ใบสมคัรงาน สัญญาจา้ง หนงัสือคํ�าประกนัและขอ้ตกลงเกี�ยวกบัสภาพการจา้งดว้ย 

  ��.�  การใดที�มิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี�  ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

หรือประเพณีปฏิบติัที�ยดึถือกนัตลอดมา 

  ��.�  กฎ ระเบียบ คาํสั�ง หรือขอ้บงัคบัใด ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี�แทน 

 ข้อ ��.  การแก้ไขเปลี�ยนแปลง 

  ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานนี�  ไดจ้ดัทาํขึ�นใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั 

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ���� แลว้ อยา่งไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธิในการแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสม

เป็นธรรมยิ�งขึ�น รวมทั�งสอดคลอ้งกบัสภาพการจา้งตามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. ���� และ 

ที�แกไ้ขเพิ�มเติม 

 

 

 



 �� 

 ข้อ ��.  การบังคับใช้ 

  ��.�  ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกระดบั ศึกษาระเบียบนี�ใหมี้ความเขา้ใจอยา่งชดัแจง้เพื�อใหมี้ 

การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

  ��.�  เจา้หนา้ที�ทุกคนจะปฏิเสธวา่ไม่ทราบเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบติั 

ตามระเบียบนี�ไม่ได ้

  ��.�  เจา้หนา้ที�ระดบับงัคบับญัชา และคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูค้วบคุมดูแล 

ใหเ้จา้หนา้ที�ระดบัปฏิบติัการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและเคร่งครัด 

 ข้อ ��.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี�    

 
 

ประกาศ ณ  วนัที�  16 พฤษภาคม พ.ศ. ���� 

 

 

                   
                 (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

 
 
                            สาํเนาถกูตอ้ง+ 

 
 
                      (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 

                              สาํเนาถูกตอ้ง 

 

 

                   (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 


