ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยข้ อบังคับเกียวกับการทํางานของเจ้ าหน้ าที
พ.ศ.
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ.
ข้อ ( ) และ
ข้อ ( ) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ครังที 8/2557 เมือวันที 15 พฤษภาคม
ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกียวกับการทํางานของเจ้าหน้าที
พ.ศ.
ดังต่อไปนี
ข้ อ . ระเบียบนีเรี ยกว่ า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกียวกับ
การทํางานของเจ้าหน้าที พ.ศ. ”
ข้ อ . ระเบียบนีให้ ใช้ บังคับตังแต่วนั ที 16 พฤษภาคม
เป็ นต้นไป
ข้ อ . ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
ของเจ้าหน้าที พ.ศ.
ลงวันที ตุลาคม
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้อตกลง
อืนใดซึ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนีและให้ใช้ระเบียบนีแทน
หมวดที
บททัวไป
ข้ อ . ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“นายจ้าง”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“เจ้าหน้าที”
หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับตังแต่เจ้าหน้าทีระดับบังคับบัญชา และ
ระดับปฏิบตั ิการ ทําหน้าทีต่าง ๆ (ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน หรื อหัวหน้าฝ่ าย ผูช้ ่วย
หัวหน้างาน หรื อผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย เจ้าหน้าทีการเงิน เจ้าหน้าทีบัญชี เจ้าหน้าทีธุ รการ เจ้าหน้าทีประจําหน่วย
พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง ยาม ฯลฯ) ซึ งมีฐานะเป็ น “ลูกจ้าง”

หมวดที
วัน เวลา ทํางานปกติ และเวลาพัก
ข้ อ . วันทํางาน
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทํางานสัปดาห์ละ วัน ตังแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์
ข้ อ . เวลาทํางานปกติ
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทํางานเวลา . น. ถึงเวลา . น.
ข้ อ . เวลาพัก
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดพักระหว่างเวลา . น. ถึงเวลา . น.
ในกรณี ทีสหกรณ์และเจ้าหน้าทีตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตามวรรคหนึง
เป็ นอย่างอืน ก็ยอ่ มกระทําได้ ทังนีเพือให้เกิดความราบรื นและอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกทีมาใช้บริ การ
หมวดที
วันหยุด และหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้ อ . วันหยุดประจําสั ปดาห์
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดประจําสัปดาห์ สัปดาห์ละ วัน ได้แก่วนั เสาร์ และ
วันอาทิตย์
ข้ อ . วันหยุดตามประเพณี
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีหยุดตามประเพณี ดังนี
. วันขึนปี ใหม่
. วันมาฆบูชา
. วันจักรี
. วันสงกรานต์
. วันแรงงานแห่งชาติ
. วันฉัตรมงคล
. วันพืชมงคล
. วันวิสาขบูชา
. วันอาสาฬหบูชา
. วันเข้าพรรษา
. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชิ นีนาถ
. วันปิ ยมหาราช
. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

. วันรัฐธรรมนูญ
. วันสิ นปี เก่า
. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดให้เป็ นวันหยุด
ข้ อ . วันหยุดพักผ่ อนประจําปี
สหกรณ์กาํ หนดให้เจ้าหน้าทีทีทํางานครบ ปี หยุดพักผ่อนประจําปี จํานวน วันทํางาน
จะจัดให้หยุดภายในปี ถัดไป ถ้าปี ใดเจ้าหน้าทีผูใ้ ดมิได้หยุดพักผ่อนประจําปี หรื อหยุดพักผ่อนประจําปี แล้ว
แต่ไม่ครบ วันทํางาน ให้สะสมวันทียังมิได้หยุดในปี นันเข้ากับปี ต่อไปได้ แต่วนั หยุดพักผ่อนสะสมกับ
วันหยุดพักผ่อนในปี ปั จจุบนั จะต้องไม่เกิน วันทํางาน ทังนี สหกรณ์จะต้องจัดวันหยุดพักผ่อนประจําปี
ให้กบั เจ้าหน้าทีไว้ล่วงหน้า
ในกรณี ทีทีสหกรณ์เลิกจ้างโดยเจ้าหน้าทีมิได้มีความผิด ให้สหกรณ์จ่ายค่าจ้างสําหรับ
วันหยุดพักผ่อนประจําปี ในปี ทีเลิกจ้างตามส่ วนของวันหยุดพักผ่อนประจําปี ทีเจ้าหน้าทีพึงมีสิทธิ และ
รวมทังวันหยุดพักผ่อนประจําปี สะสม
หมวดที
การทํางานล่ วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้ อ . การทํางานล่ วงเวลา และการทํางานในวันหยุด
. ในกรณี ทีสหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อความจําเป็ นเร่ งด่วนทีจะต้องทํางานติดต่อกันไป
ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสี ยหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าทีทํางานล่วงเวลาในวันทํางานหรื อทํางานในวันหยุด
รวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็ น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้าและ
เจ้าหน้าทีจะต้องให้ความร่ วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าว
. ในกรณี ทีสหกรณ์มีความจําเป็ นต้องทํางานเพือเพิมการบริ การ สหกรณ์จะให้
เจ้าหน้าทีทํางานล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุดเป็ นครังคราวเท่าทีเป็ นประโยชน์แก่การบริ การ ทังนี
สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าทีทีสมัครใจทํางานล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุดได้ไม่เกิน ชัวโมงต่อสัปดาห์
ข้ อ . อัตราค่ าล่ วงเวลาและค่ าทํางานในวันหยุด
. สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตรา
. เท่า ของค่าจ้างตามจํานวนชัวโมงทีทํางานล่วงเวลา
. สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตรา เท่า
ของค่าจ้างตามจํานวนชัวโมงทีทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
. สหกรณ์จะจ่ายค่าทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าทีทํางานในวันหยุด
ในอัตรา เท่าของค่าจ้าง ในวันทํางานปกติตามจํานวนชัวโมงทีทํางานในวันหยุด

. สหกรณ์จะจ่ายค่าทํางานในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ให้แก่
เจ้าหน้าทีทํางานในวันหยุด ในอัตรา เท่าของค่าจ้างในวันทํางานปกติตามชัวโมงทีทํางานในวันหยุด
หมวดที
การจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลาในวันทํางานปกติ ค่ าทํางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ข้ อ . การจ่ ายค่ าจ้ างในวันหยุด
สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์วนั หยุดตามประเพณี ประจําปี และวันหยุด
พักผ่อนให้แก่เจ้าหน้าทีรายเดือนโดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
ข้ อ . การจ่ ายค่ าจ้ างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลา ให้แก่เจ้าหน้าทีทีลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ดงั นี
. วันลาป่ วย จะจ่ายตามจํานวนวันทีเจ้าหน้าทีป่ วยจริ ง แต่ไม่เกิน วันทํางานต่อปี
. วันลาทําหมัน จะจ่ายตามจํานวนวันทีแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงกําหนดให้
เจ้าหน้าทีหยุดงาน
. วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจํานวนวันทีลา แต่ไม่เกิน วัน
. วันลากิจ จะจ่ายตามจํานวนวันทีสหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน วันต่อปี
. วันลาเพือฝึ กความพรังพร้อมทางทหาร ตามจํานวนวันทีลา แต่ไม่เกิน วันต่อปี
. วันลาเพือการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ตามจํานวนวันทีสหกรณ์อนุ ญาต
แต่ไม่เกิน วันต่อปี
. วันลาเพืออุปสมบท และประกอบพิธีฮจั ย์ ตามจํานวนวันทีสหกรณ์อนุ ญาต แต่ไม่เกิน
วันต่อปี
ข้ อ . กําหนดระยะเวลาการจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลาในวันทํางานปกติ
ค่ าทํางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
15.1 สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลาในวันทํางานปกติ ค่าทํางาน
ในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีรายเดือน ๆ ละ ครัง โดยจะจ่ายในวันสิ นเดือน
. สหกรณ์กาํ หนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอืนให้แก่เจ้าหน้าทีตามทีตกลงกัน
ในกรณี ทีวันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลือนไปจ่ายในวันทํางานก่อนถึงวันหยุดนัน
ข้ อ . การไม่ จ่ายค่ าล่ วงเวลาในวันทํางานปกติ ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด และค่ าทํางานในวันหยุด
. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาในวันทําการปกติ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่
เจ้าหน้าที ดังนี
( ) เจ้าหน้าทีซึ งได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจทําการแทนสหกรณ์เกียวกับการจ้าง
การให้บาํ เหน็จ การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง

( ) เจ้าหน้าทีทีถูกกําหนดให้ทาํ งานทีมีลกั ษณะหรื อสภาพทีต้องออกไปทํางาน
นอกสถานที และโดยลักษณะหรื อสภาพของงาน ไม่อาจกําหนดเวลาทํางานทีแน่นอนได้
( ) เจ้าหน้าทีทีถูกกําหนดให้อยูเ่ วรเฝ้ าดูแลสถานทีหรื อทรัพย์สินเป็ นครังคราว
. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าทีซึ งได้รับมอบหมายให้
มีอาํ นาจทําการแทนสหกรณ์เกียวกับการจ้าง การให้บาํ เหน็จ การลดค่าจ้างหรื อการเลิกจ้าง
ข้ อ . สถานทีจ่ ายเงินให้ แก่ เจ้ าหน้ าที
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันทํางานปกติ ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด และเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที ณ ทีทําการของสหกรณ์ และหรื อโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีสหกรณ์กาํ หนด
หมวดที
วันลา และหลักเกณฑ์ การลา
ข้ อ . วันลา
เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ลาหยุดได้ ดังนี
. การลาป่ วย
เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าทีป่ วยจริ ง
การประสบอันตราย หรื อการเจ็บป่ วยเนื องจากการทํางาน จนไม่สามารถ
มาปฏิบตั ิงานตามปกติ สหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นของแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึง
. การลาทําหมัน
เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ลาหยุดงานเพือการทําหมันได้ตามจํานวนวันทีแพทย์แผนปั จจุบนั
ชันหนึงของโรงพยาบาลกําหนดและออกใบรับรอง
. การลาคลอดบุตร
เจ้าหน้าทีหญิงมีสิทธิ ลาหยุดงานก่อนหรื อหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน วัน
โดยให้นบั รวมวันหยุดทีมีในระหว่างวันลาด้วย
. การลากิจ
เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ลาหยุดงานเพือกิจธุ ระจําเป็ นได้ไม่เกิน วันต่อปี การลากิจเพือ
กิจธุ ระจําเป็ น จะต้องเป็ นกิจธุ ระเกียวกับการติดต่อกับส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ การป่ วยเจ็บของบุคคล
ในครอบครัว หรื อความจําเป็ นอันมิอาจหลีกเลียงได้เท่านัน
. การลาเพือฝึ กความพรังพร้อมทางทหาร
เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ลาหยุดงานเพือรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพือตรวจสอบ
เพือฝึ กวิชาทหาร หรื อเพือทดสอบความพรังพร้อมทางทหารตามกําหนดระยะเวลาทีราชการกําหนด

. การลาเพือรับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน
เจ้าหน้าทีมีสิทธิ ขอลาหยุดงานเพือรับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ได้ปีหนึงไม่เกิน วัน
การลาเพือการรับการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที
ดังกล่าวจะต้องเป็ นประโยชน์ต่องานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม เพิมทักษะความชํานาญต่อ
การปฏิบตั ิงานหรื อเป็ นการลาเพือสอบวัดผลทางการศึกษาทีทางราชการจัดหรื ออนุ ญาตให้จดั ขึน
. การลาเพืออุปสมบท หรื อประกอบพิธีฮจั ย์
เจ้าหน้าทีทีไม่เคยอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์มาก่อน และได้ทาํ งาน
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี จะมีสิทธิ ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ได้ไม่เกิน วัน
ข้ อ . หลักเกณฑ์ การลา
. การลาป่ วย
เจ้าหน้าทีทีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการลาป่ วย ดังนี
( ) กรณี ทีเจ้าหน้าทีสามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้ยนใบลาป่
ื
วยตามแบบใบลา
ทีสหกรณ์กาํ หนดก่อนการหยุดงานต่อผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
( ) กรณี ทีเจ้าหน้าทีเจ็บป่ วยกะทันหัน และไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้
ให้เจ้าหน้าทียืนใบลาป่ วยวันนัน หรื อภายในวันแรกทีมาทํางานตามแบบใบลาทีสหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การ
พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)
( ) การเจ็บป่ วยของเจ้าหน้าทีตังแต่สามวันทํางานขึนไป อาจให้เจ้าหน้าทีแสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงของโรงพยาบาลหรื อหลักฐานของสถานพยาบาลของราชการ
ประกอบการลาป่ วยทุกครังด้วย
( ) การลาป่ วยโดยมิได้ป่วยจริ ง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าทีใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ต
อันเป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที ย่อมถูกลงโทษได้
19.2 การลาทําหมัน
ให้เจ้าหน้าทียืนใบลาล่วงหน้าตามแบบใบลาทีสหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การ
และเมือการทําหมันสิ นสุ ดแล้วให้เจ้าหน้าทีแสดงใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ งของโรงพยาบาล
ประกอบการลาด้วย
. การลาคลอดบุตร
( ) เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ยนใบลาตามแบบที
ื
สหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การ ก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี
( ) เจ้าหน้าทีทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ เนื องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที
ยืนใบลาตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด พร้อมทังใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงของโรงพยาบาล
ต่อผูจ้ ดั การ โดยให้ยนใบลาภายใน
ื
วัน นับแต่วนั กลับมาทํางาน

. การลากิจ
เจ้าหน้าทีทีมีกิจธุ ระจําเป็ นอันไม่สามารถหลีกเลียงได้ ให้ยนใบลากิ
ื
จต่อผูจ้ ดั การ
แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย วัน ตามแบบใบลาทีสหกรณ์กาํ หนดพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมือ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นการลากิจทีถูกต้อง
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นเร่ งด่วนซึ งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าทียืนใบลากิจ
ภายในวันแรกทีมาทํางาน พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมือได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นการลากิจ
ทีถูกต้อง
การลาทีไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิ ไม่อนุ ญาตให้ลากิจได้และให้
ถือว่าเป็ นการขาดงาน
. การลาเพือฝึ กความพรังพร้อมทางทหาร
เจ้าหน้าทีทีได้รับหมายเรี ยกทางทหารเพือการตรวจสอบการฝึ กวิชาทหารหรื อ
ทดสอบความพรังพร้อมทางทหารให้ยนใบลาล่
ื
วงหน้าอย่างน้อย วัน ตามแบบใบลาทีสหกรณ์
กําหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผูจ้ ดั การ และเมือสิ นสุ ดการปฏิบตั ิทางทหารดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที
กลับมารายงานตัวเพือทํางานตามปกติภายใน วัน
. การลาเพือฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ
เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะขอลาหยุดเพือเข้ารับการฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา
การชีแจง การอภิปราย หรื อการแสดงความคิดเห็นเกียวกับงานด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิม
ทักษะในการทํางาน หรื อการวัดผลการศึกษาทีทางส่ วนราชการจัดหรื ออนุ ญาตให้จดั ขึน ให้เจ้าหน้าที
ยืนใบลาตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การ ล่วงหน้าอย่างน้อย วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบ
การลาดังกล่าวด้วย
ผูม้ ีอาํ นาจจะพิจารณาอนุ ญาตให้ลาได้ตามความจําเป็ น โดยไม่เสี ยหายต่อ
หน้าทีความรับผิดชอบ และงานของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ทีเจ้าหน้าทีจะได้รับเป็ นสิ งสําคัญ
สหกรณ์อาจไม่อนุ ญาตให้เจ้าหน้าทีผูน้ นลาหยุ
ั
ดงานได้ถา้
( ) สหกรณ์ได้อนุ ญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า วัน
( ) สหกรณ์ได้อนุ ญาตให้ลาไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า ครัง
( ) สหกรณ์มีความจําเป็ นเร่ งด่วนเกียวกับงานทีเจ้าหน้าทีผูน้ นปฏิ
ั บตั ิอยู่
หากอนุ ญาตให้ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
. การลาเพืออุปสมบท หรื อประกอบพิธีฮจั ย์
เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะขอลาหยุด เพืออุปสมบทหรื อประกอบพิธีฮจั ย์ ให้เจ้าหน้าที
ยืนใบลาตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การ ล่วงหน้าอย่างน้อย วัน โดยแสดงหลักฐาน (ถ้ามี)
ประกอบการลาดังกล่าวด้วย และเมือได้รับอนุมตั ิแล้วจึงจะหยุดงานได้

ข้ อ . ผู้มีอาํ นาจอนุญาตการลา
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนิ นการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุ ญาตการลาของผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ มีอาํ นาจอนุ ญาตการลาของเจ้าหน้าที
หมวดที
วินัยและโทษทางวินัย
ข้ อ . วินัย
สหกรณ์กาํ หนดวินยั ในการทํางานให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิ ดังนี
( ) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ ใจ
( ) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อกระบวนการสหกรณ์
( ) ต้องให้การต้อนรับ คําชีแจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และการสงเคราะห์
แก่ผมู ้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทังต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ
ประชาชนทัวไป ห้ามมิให้ดูหมินเหยียบหยามบุคคลใด ๆ
( ) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซื อสัตย์ เทียงธรรม และประพฤติตนอยูใ่ นความสุ จริ ต
ห้ามมิให้กดขีข่มเหงหรื อเบียดเบียนผูใ้ ด และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าทีของตน ไม่วา่ ในทางตรงหรื อ
ทางอ้อม หาผลประโยชน์แก่ตนหรื อผูอ้ ืน
( ) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความอุตสาหะและรวดเร็ วให้เกิดผลดี และความ
ก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทังเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
( ) ต้องไม่รายงานเท็จหรื อเสนอความเห็นทีไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
( ) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
( ) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิงหรื อทอดทิงหน้าทีไม่ได้
ทังนีโดยจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีและดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึงเพียงแห่งเดียวเท่านัน
ห้ามมิให้เป็ นตัวกระทําการในห้างหุ น้ หรื อบริ ษทั ใด ๆ
( ) ต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อย เชื อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดืองต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ งสังในกิจการของสหกรณ์โดยชอบในการ
ปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทํางานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ขึนไปสังให้กระทําหรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครังคราว
( ) ต้องรักษาชือเสี ยงมิให้ขึนชือว่าประพฤติชวั ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางทีอาจทําให้
เสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าที เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอืน
จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนีสิ นรุ งรัง เล่นการพนัน กระทําหรื อยอมให้ผอู ้ ืน
กระทําการอืนใดซึ งอาจทําให้เสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าที

( ) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอืนในเวลาปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นอันขาด
( ) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผูอ้ ยู่
ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรื อ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดืองในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานสหกรณ์
( ) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอืนทีเกียวข้องกับ
กิจการสหกรณ์
ข้ อ . โทษทางวินัย
สหกรณ์กาํ หนดโทษสําหรับเจ้าหน้าทีทีฝ่ าฝื นระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรื อกระทํา
ความผิดไว้ดงั นี
. ไล่ออก
. ให้ออก
. พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
. ภาคทัณฑ์
สหกรณ์สงวนสิ ทธิทีจะลงโทษเจ้าหน้าทีตามความร้ายแรงของการกระทําความผิด
โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามลําดับข้างต้นแต่ประการใด
ข้ อ . การลงโทษไล่ ออก
ให้กระทําในกรณี เจ้าหน้าทีหรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ดังระบุ
ไว้ต่อไปนี
. เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรื อสหกรณ์
จนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
. ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
. ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
. ทุจริ ตต่อหน้าที
. จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรง
. ขัดคําสังผูบ้ งั คับบัญชาซึ งสังในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสังนันเป็ น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
. ละทิงหน้าทีเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
. ประมาทเลินเล่อในหน้าทีเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
. ประพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง

. ดูหมินเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขีข่มเหงหรื อเบียดเบียน
สมาชิกสหกรณ์
. ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้ อ . การลงโทษให้ ออก
ให้กระทําในกรณี เจ้าหน้าทีหรื อลูกจ้างของสหกรณ์กระทําผิดวินยั เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสี ยหาย แต่ไม่ถึงขันร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี
. รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นทีไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
. จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
. ละทิงหน้าทีเนือง ๆ
. ประมาทเลินเล่อในหน้าทีเนือง ๆ
. ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิ จสิ น
. ประพฤติตนเป็ นทีเสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าที
ข้ อ . การลงโทษไล่ ออกและให้ ออกนัน
ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา ตําแหน่งผูจ้ ดั การ ตังคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการดําเนิ นการ หรื อเจ้าหน้าทีตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าผูถ้ ูกกล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพือ
สอบสวน
การสอบสวนนันให้กระทําให้เสร็ จโดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั ที
ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสัง เว้นแต่คณะกรรมการดําเนิ นการจะกําหนดเป็ นอย่างอืน
แม้ผถู ้ ูกกล่าวหาตายก่อนการสวบสวนพิจารณาถึงทีสุ ดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมือ สอบสวนเสร็ จแล้ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทังสํานวนต่อผูส้ ังตังคณะกรรมการสอบสวนเพือพิจารณาให้
ความเห็นและเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ . ในกรณีต่อไปนีให้ ถือว่ าเป็ นกรณีความผิดทีปรากฏชั ดแจ้ ง
ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ตอ้ งตังคณะกรรมการสอบสวน
. ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันกระทําโดยประมาท
. ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
. ทําความผิดเกียวกับทุจริ ตต่อหน้าทีและให้ถอ้ ยคําสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานสอบสวน หรื อศาล หรื อมีคาํ พิพากษาถึงทีสุ ดว่าทําความผิดเช่นนัน แม้จะมิให้จาํ คุกก็ตาม
. ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ
อันสมควร
ในกรณี ดงั กล่าวให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนิ นการ เมือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนันก็ให้ไล่ออกได้

ข้ อ . การพักงาน เพือสอบสวนความผิด
ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่ าฝื นข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
กฎระเบียบ คําสัง สหกรณ์มีสิทธิ สังพักงานเพือสอบสวนความผิด เว้นแต่กรณี ความผิดชัดแจ้ง
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี
. คําสังพักงานจะเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
. กําหนดระยะเวลาพักงานจะไม่เกิน วัน โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
. สหกรณ์จะแจ้งคําสังการพักงานให้เจ้าหน้าทีทราบก่อนการพักงาน
27.4 สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนระหว่างเจ้าหน้าทีพักงานในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ของเงินเดือนทีเจ้าหน้าทีได้รับก่อนถูกสังพักงาน
. ในกรณี ทีสอบสวนแล้วเจ้าหน้าทีมิได้กระทําความผิด สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง
เท่ากับค่าจ้างในวันทํางานปกตินบั แต่วนั ทีสังพักงานโดยให้ถือว่าเงินตามข้อ . เป็ นส่ วนหนึงของค่าจ้าง
พร้อมดอกเบียร้อยละสิ บห้าต่อปี
ข้ อ . ในกรณีทีเจ้ าหน้ าทีหรือลูกจ้ างกระทําผิดวินัย
แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรื อให้ออก ผูบ้ งั คับบัญชาจะสังลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้
หรื อถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนหรื อเป็ นความผิดเล็กน้อยจะสังลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนัน
ให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ และจะให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
ในกรณี ลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง จะต้องมีคาํ สังเป็ นหนังสื อระบุความผิด กําหนด
ระยะเวลาพักงาน และต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน (พักงานในกรณี นีได้คราวละไม่เกิน วัน)
ข้ อ . ให้ผบู ้ งั คับบัญชารับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าทีและลูกจ้างในบังคับบัญชาให้ปฏิบตั ิ
ตามวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารู ้วา่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่า
ความผิดของผูน้ นอยู
ั ใ่ นอํานาจของตนทีจะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนันควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าทีตน
มีอาํ นาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปเพือให้ลงโทษตามสมควร
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรู ้วา่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษ
ไม่เป็ นการสุ จริ ต ให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชานันกระทําผิดวินยั
ข้ อ . เมือผูม้ ีอาํ นาจลงโทษได้สังลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนันตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนิ นการ
ข้ อ . เจ้าหน้าทีหรื อลูกจ้างทีถูกลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมก็อาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการได้ภายใน วัน นันตังแต่วนั ทราบคําสังการอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอ
การลงโทษตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา

เมือคณะกรรมการดําเนิ นการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิมโทษ
หรื อยืนตามคําสังเดิมก็ได้ ทังนีโดยปกติให้กระทําให้เสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่ วันได้ รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็ นอันสิ นสุ ด
หมวดที
การร้ องทุกข์
ความคิดเห็นทีแตกต่างหรื อความขัดแย้งทีเกียวกับสภาพการจ้าง การทํางาน สิ ทธิ ประโยชน์
หน้าทีและความรับผิดชอบในการทํางาน พึงได้รับการแก้ไขหรื อขจัดให้หมดสิ นไปด้วยความรวดเร็ ว
และยุติธรรม เพือให้การทํางานร่ วมกันปลอดจากความคิดเห็นทีแตกต่างได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทีเป็ นธรรม
การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สหกรณ์จึงกําหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์ในสถานประกอบการ
ไว้ดงั นี
ข้ อ . ความหมายและขอบเขตของข้ อร้ องทุกข์
( ) ข้อร้องทุกข์ของเจ้าหน้าทีจะต้องเป็ นเรื องทีเกียวกับความคิดเห็นหรื อข้อขัดแย้ง
ว่าด้วยระบบหรื อวิธีการทํางาน สิ ทธิ ประโยชน์ตามสัญญาหรื อสภาพการจ้างความประพฤติและ
ความเป็ นธรรมของเจ้าหน้าที
( ) ข้อร้องทุกข์จะต้องเป็ นเรื องเกียวกับการทํางาน มิใช่เรื องส่ วนตัวเว้นแต่เรื องนัน
จะเกียวข้องกับการทํางาน
ข้ อ . วิธีการและขันตอนการร้ องทุกข์
( ) เจ้าหน้าทีทีประสงค์จะร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์เป็ นหนังสื อด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การ
หรื อคณะกรรมการแล้วแต่กรณี ภายใน วัน นับแต่วนั ทีมีความขัดแย้ง
( ) ผูจ้ ดั การหรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทําการสอบสวนและ
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จภายใน วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําร้องทุกข์
( ) ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผรู ้ ้องทุกข์
ด้วยการชีแจงทําความเข้าใจหรื อวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชีแจงด้วย
วาจาให้บนั ทึกคําชีแจงเหตุผลไว้ในสํานวนโดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชือรับทราบไว้ดว้ ย
( ) การพิจารณาคําร้องทุกข์เกียวกับการลงโทษ ผูพ้ ิจารณาจะต้องมิใช่ผทู ้ ีสังลงโทษ
ข้ อ . การอุทธรณ์ คําวินิจฉัย
( ) ผูร้ ้องทุกข์ทีไม่พอใจคําชีแจงหรื อคําวินิจฉัย มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อผูจ้ ดั การ หรื อ
คณะกรรมการแล้วแต่กรณี เป็ นหนังสื อภายใน วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําชี แจงหรื อคําวินิจฉัย
( ) ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ต้องทําการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งเพิมเติม (ถ้ามี) และพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําอุทธรณ์

( ) ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี จะแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ดว้ ยการชีแจงทําความเข้าใจหรื อการวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชีแจงด้วย
วาจาให้บนั ทึกคําชีแจงเหตุผลไว้ในสํานวนโดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชือรับทราบไว้ดว้ ย
( ) คําชีแจง การทําความเข้าใจหรื อการวินิจฉัยของผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการทีได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็ นทีสุ ด
ข้ อ . ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกียวข้ อง
( ) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
( ) ผูร้ ้องทุกข์จะไม่ถูกกลันแกล้ง ย้ายหน้าทีการงาน หรื อลงโทษแต่อย่างใด
เว้นแต่จะเป็ นการร้องทุกข์ดว้ ยเจตนาไม่สุจริ ต
( ) เจ้าหน้าทีทีให้การเป็ นพยาน หรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวน จะได้รับ
ความคุม้ ครองโดยจะไม่ถูกกลันแกล้ง ย้ายหน้าทีการงาน หรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าทีทีให้การ
ด้วยอคติปรักปรํา ให้ร้ายเป็ นเท็จ หรื อไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง
การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการทีสหกรณ์แต่งตังก็ได้
หมวดที
การสิ นสุ ดการจ้ าง
การจ้างงานจะสิ นสุ ดลงด้วยเหตุหนึงเหตุใด ดังนี
. ตาย
. ลาออก
. เลิกจ้าง
ข้ อ . ตาย
ในกรณี ทีเจ้าหน้าทีถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรื อเงินอืนให้แก่ทายาท
โดยธรรมของเจ้าหน้าทีทีถึงแก่ความตาย ส่ วนเงินทดแทนหรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนหรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้ อ . การลาออก
เจ้าหน้าทียืนใบลาล่วงหน้าตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนดต่อผูจ้ ดั การ หรื อคณะกรรมการ
ดําเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ยนก่
ื อนวันที หรื ออย่างช้าในวันที ของเดือนทีประสงค์จะลาออก
โดยเจ้าหน้าทีจะต้องปฏิบตั ิงานตามปกติจนถึงสิ นเดือน เว้นแต่สหกรณ์จะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน และ
การลาออกจะมีผลสมบูรณ์ตงแต่
ั วนั ที ของเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าทีทีฝ่ าฝื นระเบียบการลาดังกล่าว ย่อมทําให้สหกรณ์เสี ยหาย
สหกรณ์มีความชอบธรรมทีจะหักเงินประกัน ค่าจ้าง หรื อเงินอืนใดชดใช้ความเสี ยหายดังกล่าวได้
รวมถึงอาจใช้สิทธิ ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานเพือให้เจ้าหน้าทีหรื อผูค้ าประกั
ํ
นชดใช้ความเสี ยหายได้ดว้ ย

ข้ อ . การเลิกจ้ าง
การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าทีสหกรณ์พน้ สภาพจากการเป็ นเจ้าหน้าทีโดยการให้ออก
หรื อไล่ออก อันเนื องจากขาดคุณสมบัติของการเป็ นเจ้าหน้าที มีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน
เลิกกิจการ เกษียณอายุ ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง หรื อกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ ง
เจ้าหน้าทีสหกรณ์คนใดมีอายุครบ ปี บริ บูรณ์ ให้ถือว่าเกษียณอายุและให้ออก
จากงานเมือสิ นปี ทางบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์ ทังนี ไม่รวมถึงตําแหน่งผูจ้ ดั การทีได้รับการสรรหา
จากบุคคลภายนอก
การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งเหตุผลและวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าทีทราบเป็ นหนังสื อ
โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่การเลิกจ้างเจ้าหน้าทีทีไม่ผา่ น
การทดลองงาน เจ้าหน้าทีทีจ้างไว้โดยมีกาํ หนดระยะเวลาแน่นอน หรื อ เจ้าหน้าทีกระทําความผิด
และไม่มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ทีสหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
หมวดที
ค่ าชดเชย ค่ าชดเชยพิเศษ
ข้ อ . ค่ าชดเชย
สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าทีตามระยะเวลาและอัตรา ดังนี
( ) เจ้าหน้าทีซึ งทํางานติดต่อกันครบ วัน แต่ไม่ครบ ปี จะได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน
( ) เจ้าหน้าทีซึ งทํางานติดต่อกันครบ ปี แต่ไม่ครบ ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน
( ) เจ้าหน้าทีทีทํางานติดต่อกันครบ ปี แต่ไม่ครบ ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน
( ) เจ้าหน้าทีทีทํางานติดต่อกันครบ ปี แต่ไม่ครบ ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน
( ) เจ้าหน้าทีทีทํางานติดต่อกันครบ ปี ขึนไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย วัน

ข้ อ . ข้ อยกเว้ นการจ่ ายค่ าชดเชย
. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีทีถูกเลิกจ้าง เนืองจากกระทําความผิด
อย่างหนึงอย่างใด ดังนี
( ) ทุจริ ตต่อหน้าที
( ) กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
( ) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
( ) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้างแรง
( ) ฝ่ าฝื นข้อบังคับการทํางาน ระเบียบ หรื อคําสังอันชอบด้วยกฎหมาย และ
เป็ นธรรม สหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้วไม่เกิน ปี นับแต่วนั ทีเจ้าหน้าทีได้กระทําความผิด
เว้นแต่กรณี ร้ายแรงทีไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือนเป็ นหนังสื อ
( ) ละทิงหน้าทีเป็ นเวลา วัน ทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
( ) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดทีได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีทีสหกรณ์จา้ งไว้โดยมีกาํ หนดระยะเวลา
การจ้างแน่นอนตามสัญญาจ้างและถูกเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนัน สําหรับงาน
ทีต้องแล้วเสร็ จภายในเวลาไม่เกิน ปี ซึ งนายจ้างและลูกจ้างได้ทาํ สัญญาเป็ นหนังสื อไว้ตงแต่
ั เมือเริ มจ้าง
และเป็ นการจ้างงานใดงานหนึง ในโครงการเฉพาะทีมิใช่งานปกติของสหกรณ์ทีต้องมีระยะเวลาเริ มต้นและ
สิ นสุ ดของงานทีแน่นอน หรื องานอันมีลกั ษณะเป็ นครังคราวทีมีกาํ หนดการสิ นสุ ด หรื อความสําเร็ จของ
งาน หรื องานทีเป็ นไปตามฤดูกาลและได้จา้ งในช่วงเวลาของฤดูกาลนัน ทังนีไม่รวมถึงการจ้างผูจ้ ดั การ
ซึ งต้องถือปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
40.3 สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าทีทีไม่ผา่ นการทดลองงาน
ข้ อ . ค่ าชดเชยพิเศษ
. ในกรณี ทีสหกรณ์ยา้ ยทีทําการของสหกรณ์ไปตัง ณ สถานทีอืน อันมีผลกระทบ
สําคัญต่อการดํารงชีวติ ตามปกติเจ้าหน้าทีหรื อครอบครัว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า วัน ก่อนวันย้ายทีทําการของสหกรณ์ ในการนีถ้าเจ้าหน้าทีไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย
ให้เจ้าหน้าทีมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยเจ้าหน้าทีมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ของอัตราค่าชดเชยทีเจ้าหน้าทีพึงมีสิทธิ ได้รับ

. ในกรณี ทีสหกรณ์มีความจําเป็ นต้องลดจํานวนเจ้าหน้าทีอันเนืองจาก
การปรับปรุ งหน่วยงานระบบการทํางาน หรื อการบริ การ สหกรณ์จะปฏิบตั ิดงั นี
( ) แจ้งวันทีเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าทีทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า วัน
ในกรณี ทีสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งได้ หรื อแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่า วัน
จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน
( ) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิมเติมจากค่าชดเชยตามข้อ เท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย วัน ต่อการทํางาน ปี สําหรับเจ้าหน้าทีทีทํางานติดต่อกันเกิน ปี ขึนไป ทังนีค่าชดเชย
พิเศษดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย วัน
หมวดที
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ . การหยุดกิจการชั วคราว
ในกรณี ทีสหกรณ์มีความจําเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นชัวคราว เนืองจากหน่วยงาน
หรื อสถานประกอบการทีสหกรณ์ตงอยู
ั ห่ ยุดกิจการ หรื อสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณ์
จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้าและจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ
ของค่าจ้าง
ข้ อ . กฎระเบียบอืน ๆ
. กฎ ระเบียบ คําสัง หรื อมติใด ๆ ทีสหกรณ์กาํ หนดขึนเพือใช้บงั คับกับส่ วนงานใด
ส่ วนงานหนึงเป็ นการเฉพาะ ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึงของข้อบังคับในการทํางานนีด้วย ทังนีรวมถึง
ใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสื อคําประกันและข้อตกลงเกียวกับสภาพการจ้างด้วย
. การใดทีมิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
หรื อประเพณี ปฏิบตั ิทียึดถือกันตลอดมา
. กฎ ระเบียบ คําสัง หรื อข้อบังคับใด ขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนีให้ใช้ขอ้ บังคับนีแทน
ข้ อ . การแก้ ไขเปลียนแปลง
ข้อบังคับเกียวกับการทํางานนี ได้จดั ทําขึนให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
แล้ว อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขปรับปรุ งให้มีความเหมาะสม
เป็ นธรรมยิงขึน รวมทังสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
และ
ทีแก้ไขเพิมเติม

ข้ อ . การบังคับใช้
. ให้เจ้าหน้าทีทุกระดับ ศึกษาระเบียบนีให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งเพือให้มี
การปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
. เจ้าหน้าทีทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงือนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิ
ตามระเบียบนีไม่ได้
. เจ้าหน้าทีระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูค้ วบคุมดูแล
ให้เจ้าหน้าทีระดับปฏิบตั ิการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและเคร่ งครัด
ข้ อ . ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 16 พฤษภาคม พ.ศ.

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

สําเนาถูกต้อง+
(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สําเนาถูกต้อง

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

