
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

พ.ศ.2553 
----------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสมัฤทธ์ิผลตามวตัถปุระสงค์ คณะกรรมการด าเนินการเห็นควรให้มีการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบ
วา่ด้วยเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั พ.ศ.2543  
ข้อ 73 (8) และข้อ 99 (8) คณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 35 ในการประชมุครัง้ท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 31 
มีนาคม 2553 มีมตใิห้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั วา่ด้วยเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ พ.ศ.2550 (แก้ไขครัง้ท่ี 1/2550) รวมทัง้บรรดาระเบียบ ประกาศ และมตท่ีิประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการ ท่ีขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2553” 
ข้อ 2 ระเบียบนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในระเบียบนี ้

สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
ประธานกรรมการด าเนินการ หมายความวา่ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
คณะกรรมการด าเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
คณะกรรมการอ านวยการ หมายความว่า คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
เจ้าหน้าที่ หมายความวา่ ผู้ ท่ีสหกรณ์จ้างไว้ปฏิบตังิานประจ าในต าแหนง่ตา่ง ๆ 
ปี หมายความวา่ ปีทางการเงินของสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 2 
อัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ข้อ 4 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าท่ีตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตังิานประจ าของสหกรณ์ การ
ก าหนดอตัราก าลงัเจ้าหน้าท่ี ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดตามความเหมาะสมของงาน 
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ข้อ 5 ต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีดงันี ้
(1) เจ้าหน้าท่ี 
(2) หวัหน้าฝ่ายหรือหวัหน้างาน 
(3) ผู้ชว่ยผู้จดัการ 
(4) รองผู้จดัการ 
(5) ผู้จดัการ 
การจดัโครงสร้างอตัราก าลงั ให้มีฝ่ายธุรการ ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี และ

ฝ่ายประมวลข้อมลู แตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ี ดงันี ้
5.1 ฝ่ายธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองงานธุรการ งานประชาสมัพนัธ์ งานประชมุ 

งานเอกสาร งานแมบ้่านทัง้หมด และงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.2 ฝ่ายสินเช่ือ มีหน้าท่ีในการตรวจสอบการกู้ เงินของสมาชิกเพ่ือให้เป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ เก็บรักษาเอกสารเก่ียวกบัการกู้ เงิน ควบคมุรายละเอียด 
รายตวัของสมาชิกให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง ตดิตามหนีส้ิน และงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

5.3 ฝ่ายการเงนิ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับเงินและจา่ยเงิน ให้ถกูต้องตามระเบียบ
วา่ด้วยการรับจา่ย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ และเอกสารเก่ียวกบัเงินฝากของ
สมาชิก ออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ ควบคมุการออกใบเสร็จให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ และงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.4 ฝ่ายบัญชี  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการลงรายการบญัชีให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจ
ใบส าคญัตา่ง ๆ ให้ถกูต้อง จดัท างบทดลอง งบดลุ และงบการเงินตา่ง ๆ เก็บรักษา
รายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเงิน และงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.5 ฝ่ายประมวลข้อมูล มีหน้าท่ีรับผิดชอบบนัทกึประวตัิสมาชิกและรายการกู้ทกุ
ประเภทเข้าระบบคอมพิวเตอร์ จดัท ารายงานการจา่ยเงินกู้ประจ าวนัและประจ า 
เดือน ออกใบเสร็จการช าระคา่หุ้นและหนี ้ รายงานการเก็บคา่หุ้นและการช าระหนี ้
ประจ าเดือน ค านวณเงินปันผลและเฉล่ียคืนประจ าปี ค านวณดอกเบีย้เงินฝาก
ประจ าปี และรายงานยอดเงินฝากคงเหลือสิน้ปี รายงานสรุปการกู้ทกุประเภท 
และงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ถ้ามีเหตอุนัสมควร คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดฝ่ายหรืองานเพิ่มเตมิอีกก็ได้ 
 

หมวดที่ 3 
อัตราเงนิเดือน 

ข้อ 6 การก าหนดอตัราเงินเดือนส าหรับเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามบญัชีเงินเดือนท้ายระเบียบนี ้
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  การแก้ไขบญัชีเงินเดือน ให้พิจารณาตามภาวะคา่ครองชีพ โดยให้คณะกรรมการ
ด าเนินการให้ความเห็นชอบการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของคณะกรรมการท่ีมาประชมุและ
อยูใ่นท่ีประชมุ 
 

หมวดที่ 4 
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ 
ข้อ 7 ผู้ ท่ีจะได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นเจ้าหน้าท่ี ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1) มีสญัชาตไิทย 
(2) มีอายไุมต่ ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 
(3) เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนญู และวิธีการสหกรณ์ด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
(4) ไมเ่ป็นผู้ มีร่างกายทพุพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ ทัง้

ไมเ่ป็นโรคเรือ้น วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ี
รังเกียจแก่สงัคม เสพยาเสพตดิให้โทษอยา่งร้ายแรง โรคพิษสรุาเรือ้รัง โรค
ภมูิคุ้มกนับกพร่อง หรือโรคอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(5) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(6) ไมเ่ป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตวั 
(7) ไมเ่ป็นผู้ มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 

ข้อ 8 เม่ือสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าท่ี ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ก าหนดพืน้ความรู้ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 13 โดยวิธีการรับสมคัรคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก ตามหลกัเกณฑ์
ในระเบียบนี ้

ข้อ 9 การรับสมคัร ให้ประธานกรรมการด าเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ประกาศรับสมคัรมีก าหนดเวลาไมน้่อยกว่าสิบห้าวนั โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านกังานของ 
สหกรณ์ 
  ในประกาศรับสมคัรอยา่งน้อยต้องมีรายการตอ่ไปนี ้ คือ ต าแหนง่ท่ีจะจ้าง คณุสมบตัิ
ของผู้สมคัร วิธีการรับสมคัร เอกสารประกอบท่ีผู้สมคัรต้องน ามาเป็นหลกัฐาน วิชาท่ีจะต้องสอบ วนั
เปิด-ปิดรับสมคัร ก าหนดวนัสอบและวนัประกาศผล ตลอดจนเง่ือนไขการจ้างและการบรรจแุตง่ตัง้ 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้มีต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง เพ่ือ
ด าเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก แล้วแตก่รณี 
  ผู้สอบคดัเลือกต้องได้คะแนนรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้หมด จงึจะถือ
วา่เป็นผู้สอบคดัเลือกได้ 
  ต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้จดัการ รองผู้จดัการ หรือผู้จดัการ จะใช้วิธีการสอบสมัภาษณ์หรือการ
สรรหา แทนการประกาศรับสมคัรตามข้อ 9 ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
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ข้อ 11 เม่ือการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกเสร็จสิน้แล้ว ให้ประธานกรรมการคดัเลือกหรือสอบ
คดัเลือก ประกาศรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกได้ตามล าดบัคะแนน ไว้ ณ ส านกังาน
ของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกตอ่คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชมุ
ประจ าเดือนท่ีประกาศผลนัน้ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาบรรจ ุ และแตง่ตัง้ผู้ ได้รับการคดัเลือกหรือสอบ
คดัเลือกได้ เรียงตามล าดบัคะแนนสงูมาหาต ่า ถ้ามีผู้สอบคดัเลือกได้คะแนนรวมเทา่กนัหลายคน ให้ใช้
คะแนนวิชาเฉพาะต าแหนง่เป็นเกณฑ์ตดัสิน และถ้าคะแนนในวิชาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยูอี่ก ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการจดัให้มีการคดัเลือกโดยการสอบสมัภาษณ์อีกครัง้หนึง่ 

ข้อ 13  การบรรจแุละแตง่ตัง้ หรือเล่ือนระดบัของต าแหนง่ให้สงูขึน้ ต้องมีความรู้ ความ 
สามารถ หรือประสบการณ์ ดงันี ้

(1) เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบตัรไมต่ ่ากวา่ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา่ 

(2) หัวหน้าฝ่าย 
ก. เป็นผู้ มีวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี หรือ 
ข. ด ารงต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

(3) ผู้ช่วยผู้จัดการ / รองผู้จัดการ 
ก. เป็นผู้ มีวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี หรือ 
ข. ด ารงต าแหนง่หวัหน้าฝ่ายในสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(4) ผู้จัดการ 
ก. เป็นผู้ มีวฒุิการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  และมีประสบการณ์ด้านการ

บริหาร หรือด้านสหกรณ์ หรือด้านการเงินอยา่งน้อย 2 ปี หรือ 
ข. ด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยผู้จดัการ หรือรองผู้จดัการมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

 ข้อ 14 สหกรณ์อาจจะพิจารณาเล่ือนต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีให้สงูขึน้ โดยให้ผู้จดัการเป็นผู้ เสนอ
ช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิข้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือประเมิน และคณะกรรมการด าเนินการอาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการประเมินผลงานอยา่งน้อย 3 คน เพ่ือประเมินความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตอ่ไป โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1) เล่ือนต าแหนง่จากเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ เป็น เจ้าหน้าท่ีอาวโุส 
ก. เป็นผู้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรี ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีท่ีบรรจุก่อนปี 

พ.ศ.2553 
ข. มีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตดิตอ่กนั 3 ปี โดยมี

วฒุิการศกึษา 
- ปริญญาตรี  ท่ีด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการมาแล้วไมต่ ่ากว่า 3 ปี หรือ 
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- ปวส. ท่ีด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการมาแล้วไมต่ ่ากว่า 4 ปี หรือ 
- ปวช. ท่ีด ารงต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารมาแล้วไม่ต ่ากว่า 5 ปี 

2) เล่ือนต าแหนง่จากเจ้าหน้าท่ีอาวโุส เป็น หวัหน้าฝ่าย 
เป็นผู้ ท่ีมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินตดิตอ่กนั 3 ปี 

และด ารงต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มาแล้วไมต่ ่ากว่า 5 ปี 
3) เล่ือนต าแหนง่จากหวัหน้าฝ่าย เป็น ผู้ช่วยผู้จดัการ/รองผู้จดัการ 

เป็นผู้ ท่ีมีผลการปฏิบตังิานอยูร่ะดบัท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน ตดิตอ่กนั 3 ปี 
และด ารงต าแหนง่หวัหน้าฝ่ายมาแล้วไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 

ข้อ 15 การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ี ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชี
เงินเดือนแนบท้ายระเบียบนี ้และไมต่ ่ากวา่อตัราท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด 

ข้อ 16 เม่ือสหกรณ์ได้บรรจุและแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีแล้ว ให้ทดลองปฏิบตัิงานในต าแหน่งท่ี 
ท่ีบรรจแุละแตง่ตัง้ เม่ือครบสามเดือนแล้ว ให้ผู้บงัคบับญัชารายงานผลการทดลองปฏิบตังิานตอ่ผู้ มี
อ านาจบรรจแุละแตง่ตัง้ เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ หรือพ้นจากต าแหนง่ และเม่ือแตง่ตัง้แล้วให้มีการประเมินผล
การปฏิบตังิานโดยผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส าหรับต าแหนง่ผู้จดัการ การ
ประเมินให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการ 

ข้อ 17 ถ้าต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีวา่งลงและยงัมิได้แตง่ตัง้ให้ผู้ใดด ารงต าแหนง่นัน้ หรือผู้ด ารง
ต าแหนง่นัน้ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้เป็นครัง้คราว ผู้จดัการมีอ านาจสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีตามท่ีเห็นสมควร 
รักษาการในต าแหนง่หรือท าการแทนชัว่คราวได้ เว้นแตก่ารสัง่ให้รักษาการในต าแหนง่ผู้จดัการ ให้เป็น
อ านาจของประธานกรรมการด าเนินการ 

ในกรณีท่ีต าแหนง่ผู้จดัการจะวา่งหรือว่างลง ให้มีการสรรหาตามระเบียบนีภ้ายใน 120 วนั  
 

หมวดที่ 5 
หลักประกัน 

ข้อ 18 ในการบรรจแุละแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี ต้องให้เจ้าหน้าท่ีท าหนงัสือสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐาน
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้มีหลกัประกนัอยา่งใดอย่างหนึง่
หรือหลายอยา่ง เพ่ือประกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์ เน่ืองจากการกระท าหรือละเว้น
การกระท าซึง่เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิด ดงันี ้

(1) มีบคุคลซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึง่คน เป็นผู้ค า้ประกนั
อยา่งไมจ่ ากดั 

(2) มีหลกัทรัพย์ของรัฐบาลหรือหลกัทรัพย์อยา่งอ่ืนเป็นประกนั 
(3) มีอสงัหาริมทรัพย์อนัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัตอ่สหกรณ์ 
(4) สหกรณ์อาจเรียกหลกัประกนัเป็นเงินสด 



6 

ข้อ 19 ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหรือรับเงินประกนัตามข้อ 18 จ านวนเงินท่ีเรียกหรือรับจะต้องไม่
เกินหกสิบเทา่ของอตัราคา่จ้างรายวนัโดยเฉล่ียท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับอยูใ่นวนัท่ีสหกรณ์รับเงินประกนั และ
เงินดงักลา่วจะต้องฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน และจะถอนเงินออกจาก
บัญชีนีไ้ม่ได้ จนกว่าจะพ้นต าแหน่งไป 
 

หมวดที่ 6 
วัน เวลาท างานปกต ิเวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

ข้อ 20 ให้เจ้าหน้าท่ีท างานสปัดาห์ละห้าวนั ตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ และท างานวนัละ 7  
ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยให้เจ้าหน้าท่ีหยดุพกัระหวา่งเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 
13.00 น. แตเ่พ่ือให้เกิดความราบร่ืน และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใช้บริการของสหกรณ์  
เจ้าหน้าท่ีอาจตกลงก าหนดเวลาพกัเป็นการภายในระหว่างการท างานเป็นอยา่งอ่ืน ก็ยอ่มกระท าได้ 

ข้อ 21 ให้เจ้าหน้าท่ีหยดุประจ าสปัดาห์ ๆ ละสองวนั ได้แก่วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 
ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าท่ีหยดุตามประเพณี ดงันี ้

  1.   วนัขึน้ปีใหม่   2.   วนัมาฆบชูา 
  3.   วนัจกัรี   4.   วนัสงกรานต์ 
  5.   วนัแรงงานแหง่ชาติ  6.   วนัฉัตรมงคล   

7.   วนัพืชมงคล   8.   วนัอาสาฬหบชูา   
9.   วนัเข้าพรรษา 10.  วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
 11. วนัปิยมหาราช 12. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
 13. วนัรัฐธรรมนญู 14. วนัสิน้ปีเก่า 
  15. วนัหยดุตามมตคิณะรัฐมนตรี 
  ในกรณีท่ีวนัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจ าสปัดาห์ของเจ้าหน้าท่ี ให้
เจ้าหน้าท่ีได้หยดุชดเชยในวนัท างานถดัไป เชน่เดียวกบัทางราชการ 

ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุพกัผอ่นประจ าปีได้ปีหนึง่จ านวน 
สิบวนัท างาน โดยให้หยดุภายในปีถดัไป และสามารถสะสมวนัหยดุในปีนัน้ไปรวมกบัวนัหยดุในปีถดัไป
ได้ แตร่วมกนัแล้วต้องไมเ่กินสามสิบวนั 

 
หมวดที่ 7 

การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด 
ข้อ 24 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตฉุกุเฉินหรือความจ าเป็นเร่งดว่นท่ีจะต้องท างานติดตอ่กนัไป 

หากหยดุแล้วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าท่ีท างานลว่งเวลาในวนัท างาน หรือท างานใน
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วนัหยดุ รวมถึงท างานลว่งเวลาในวนัหยดุได้ตามความจ าเป็น โดยสหกรณ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบ
ลว่งหน้า และเจ้าหน้าท่ีต้องให้ความร่วมมือในการท างานลว่งเวลาดงักลา่ว 

ข้อ 25 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องท างานเพ่ือเพิ่มการให้บริการ สหกรณ์อาจให้ 
เจ้าหน้าท่ีท างานลว่งเวลา หรือท างานในวนัหยดุเป็นครัง้คราวเท่าท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริการ โดย
ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าท่ี 

ข้อ 26  การท างานล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีในวนัหยดุ ตามข้อ 21, 22 และ 23 ต้องไมเ่กิน
สามสิบหกชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

ข้อ 27 ให้สหกรณ์จา่ยคา่ล่วงเวลาและคา่ท างานในวนัหยดุให้แก่เจ้าหน้าท่ี ดงันี ้
(1) สหกรณ์จะจา่ยคา่ลว่งเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกตใินอตัราหนึง่

เทา่คร่ึงของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมง ตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 
(2) สหกรณ์จะจา่ยคา่ท างานลว่งเวลาในวนัหยดุตามข้อ 21 ในอตัราหนึง่เทา่ของอตัรา

คา่จ้างตอ่ชัว่โมง ตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 
(3) สหกรณ์จะจา่ยคา่ลว่งเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัหยดุตามข้อ 22 และ 

23 ในอตัราสามเทา่ของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมง ตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 
ข้อ 28 ในกรณีท่ีสหกรณ์ได้จดัให้เจ้าหน้าท่ีหยดุงานน้อยกวา่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 21, 22 และ 23 

ให้สหกรณ์จา่ยคา่ท างานในวนัหยดุและคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุให้แก่เจ้าหน้าท่ี ตามอตัราท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ 27 

ข้อ 29 สหกรณ์จะไมจ่า่ยคา่ลว่งเวลาและคา่ท างานในวนัหยดุให้แก่เจ้าหน้าท่ี ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจท าการแทนสหกรณ์เก่ียวกบัการจ้าง การให้บ าเหน็จ การลด

คา่จ้าง หรือการเลิกจ้าง 
(2) เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานในลกัษณะหรือสภาพท่ีต้องออกไปท างานนอกสถานท่ี และโดย

ลกัษณะหรือสภาพของงานไมอ่าจก าหนดเวลาท างานท่ีแนน่อนได้ 
(3) เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีอยูเ่วรเฝา้ดแูลสถานท่ีหรือทรัพย์สินอนัมิใชห่น้าท่ีการท างาน

ตามปกติ 
(4) เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 30 อตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงในวนัท างาน หมายถึง คา่จ้างรายเดือนหารด้วยผลคณูของ
สามสิบและจ านวนชัว่โมงท างานในวนัท างาน 

ข้อ 31 ในกรณีท่ีสหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีเดินทางไปท างานในท้องท่ีอ่ืน นอกเหนือจากท้องท่ีส าหรับ
การท างานปกต ิ เจ้าหน้าท่ีไมมี่สิทธิได้รับคา่ลว่งเวลา แตใ่ห้สหกรณ์ออกคา่ใช้จา่ยส าหรับการเดินทาง 
รวมทัง้คา่เบีย้เลีย้งและคา่เช่าท่ีพกั ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ วา่ด้วยคา่พาหนะ เบีย้เลีย้ง  
คา่เชา่ท่ีพกัในการเดนิทางส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

ข้อ 32 สหกรณ์จะจา่ยคา่ลว่งเวลา คา่ท างานในวนัหยดุ และคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุ เดือนละ
หนึง่ครัง้ ณ ท่ีท าการของสหกรณ์ 
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หมวดที่ 8 

วันลา และหลักเกณฑ์การลา 
ข้อ 33 วันลา 

  เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิลาหยดุโดยได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้างเตม็ ดงันี  ้
(1) การลาป่วย  เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิลาป่วยได้เทา่ท่ีป่วยจริง แตปี่หนึง่วนัลาป่วยต้องไมเ่กิน

สามสิบวนั 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถท างานได้ เน่ืองจากประสบอนัตรายหรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานในสหกรณ์ และวนัลาเพ่ือคลอดบตุรตาม (3) มิให้ถือ
เป็นการลาป่วย 

(2) การลาท าหมัน  เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิลาเพ่ือท าหมนัได้ และมีสิทธิลาตามระยะเวลาท่ี
แพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่ก าหนดและออกใบรับรอง 

(3) การลาคลอดบุตร  ให้เจ้าหน้าท่ีซึง่เป็นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบตุร 
ครรภ์หนึง่ไม่เกินเก้าสิบวนั โดยสหกรณ์จะจ่ายคา่จ้างให้เทา่กบัคา่จ้างในวนัท างาน
ปกติ เป็นเวลาไมเ่กินส่ีสิบห้าวนั 

(4) การลากิจ  เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิลากิจธุระจ าเป็น โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้างเตม็ใน
ปีหนึง่ ๆ ไมเ่กินสามสิบวนั แตใ่นปีท่ีเร่ิมเข้าท างาน ถ้าได้รับการบรรจไุมเ่ตม็ปี วนั
ลาท่ีกลา่วไว้ให้ลดลงตามจ านวนเดือน ๆ ละส่ีวนั แตเ่ม่ือรวมทัง้ปีแล้ววนัลากิจ
จะต้องไมเ่กินสิบห้าวนั 

(5) การลาคร่ึงวันเช้า – บ่าย ให้นบัเป็นการลาคร่ึงวนัตามประเภทการลานัน้ ๆ 

(6) การลาเพื่อฝึกความพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพ่ือรับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดสอบความพร้อม
ทางทหาร ตามก าหนดระยะเวลาท่ีราชการก าหนด โดยสหกรณ์จะจา่ยคา่จ้างให้
เทา่กบัคา่จ้างในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปี่หนึ่งไมเ่กินหกสิบวนั 

(7) การลาอุปสมบท เจ้าหน้าท่ีท่ียงัไมเ่คยอปุสมบท และได้ท างานประจ าในสหกรณ์
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี จะลาเพ่ืออปุสมบทได้ไมเ่กินหนึ่งร้อยย่ีสิบวนั 

ในกรณีท่ีลาสิกขาบทก่อนครบก าหนดวนัลา ผู้นัน้จะต้องกลบัเข้าท างาน
ภายในสามวนั นบัแตว่นัลาสิกขาบท และถือวา่วนัลาอปุสมบทเป็นอนัสิน้สดุ 

(8) การลาไปประกอบพธีิฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิาระเบีย เจ้าหน้าท่ี
ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและยงัไมเ่คยเดนิทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ มี
สิทธิขอลาไปประกอบพิธีฮจัย์ เม่ือคณะกรรมการด าเนินการอนญุาตแล้วจงึจะ
หยดุงานเพื่อไปประกอบพิธีดงักลา่วได้ไมเ่กินสามสิบวนั 
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(9) การลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิขอลา
หยดุงานเพื่อรับการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถได้ ในกรณี 

ก. เพ่ือประโยชน์ตอ่การแรงงานและสวสัดกิารสงัคม หรือการเพิ่มทกัษะ
ความช านาญ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของลกูจ้าง 

ข. การสอบวดัผลทางการศกึษาท่ีทางราชการจดัหรืออนญุาตให้จดัขึน้ 
สหกรณ์อาจไมอ่นญุาตให้ลกูจ้างลาตาม (9) ก็ได้ หากในปีท่ีลานัน้ เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้เคย

ได้รับอนญุาตให้ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถมาแล้วไมน้่อยกว่าสามสิบวนั หรือ
สามครัง้ หรือสหกรณ์มีเหตผุลชดัเจนแสดงให้เห็นวา่ การลาของลกูจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของสหกรณ์ 

ข้อ 34  หลักเกณฑ์การลา 
(1) ผู้ขออนญุาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ตอ่ผู้บงัคบับญัชาผู้ มีอ านาจ

อนญุาตโดยเร็ว 
(2) ผู้ขออนญุาตลาป่วย ลาท าหมนั หรือลาคลอดบตุร ต้องเสนอใบลาตอ่

ผู้บงัคบับญัชาก่อนหรือในวนัเร่ิมลา เว้นแตอ่าการป่วยท าให้ไมส่ามารถเสนอใบลาในวนัดงักลา่ว ก็ให้
เสนอใบลาในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าได้ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลด้วย 

(3) การลาป่วยตอ่เน่ืองกนัเกินกวา่สามวนั ต้องย่ืนใบตรวจรับรองของแพทย์แผน
ปัจจบุนัชัน้หนึง่พร้อมกบัใบลา 

(4) การลากิจ  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีกิจธุระจ าเป็นอนัไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้ ให้ย่ืนใบลากิจ
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัท่ีเร่ิมลาตามสมควร และต้องได้รับอนญุาตก่อนจงึจะหยดุงานได้ 

(5) การลาพกัผ่อน ให้เจ้าหน้าท่ีย่ืนใบลาพกัร้อนตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัท่ีเร่ิมลา
ตามสมควร และต้องได้รับอนญุาตก่อนจงึจะหยดุงานได้ 

ข้อ 35 ผู้มีอ านาจอนุญาตการลา 
(1) ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ มีอ านาจอนญุาต

การลาของผู้จดัการ 
(2) ผู้จดัการ มีอ านาจอนญุาตการลาของเจ้าหน้าท่ีทกุคนตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 36 ถ้าวนัหยดุท างานของสหกรณ์อยูใ่นระหวา่งวนัลา ให้นบัวนัลาตามระเบียบราชการโดย
อนโุลม 

ข้อ 37 ถ้าสหกรณ์มีความจ าเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้ รับอนญุาตให้ลา กลบัเข้า
ท างานก่อนครบก าหนดการลาก็ได้ 
  ในกรณีท่ีผู้ ได้รับอนญุาตให้ลาถกูเรียกกลบัเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลา ให้ถือว่า
วนัลาสิน้สดุในวนัก่อนวนัเข้าท างาน หรือในวนัก่อนวนัเดินทางกลบัมาท างาน 

ข้อ 38 การลาท่ีมิได้เป็นจริงตามท่ีแจ้ง สหกรณ์ถือวา่เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ใช้สิทธิโดยไมส่จุริต อนั
เป็นความผิดฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี อาจถกูลงโทษได้ 
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หมวดที่ 9 

การเล่ือนเงนิเดือน 
ข้อ 39 สหกรณ์พิจารณาเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีปีละหนึง่ครัง้ 

  เจ้าหน้าท่ีซึง่มีเวลาท างานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปีทางการเงินของสหกรณ์ มี
สิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

ข้อ 40 ในการเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ี ให้พิจารณาถึงความสามารถ ความคิดริเร่ิม ความ
อตุสาหะ ความรับผิดชอบ คณุภาพและปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤต ิและสมรรถภาพ
ในการปฏิบตังิาน สหกรณ์ต้องจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานเพ่ือเล่ือนเงินเดือนปีละ 1 ครัง้ 

 ในการเล่ือนเงินเดือนประจ าปีของเจ้าหน้าท่ี ให้ผู้จดัการเสนอบญัชีการเล่ือนเงินเดือน
ผา่นคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ 

ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการด าเนินการมีอ านาจเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีต าแหนง่ต ่ากว่า 
ผู้จดัการในปีหนึง่ ๆ ได้ไมเ่กินสองขัน้ ถ้าเกินกวา่สองขัน้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
  ประธานกรรมการด าเนินการเล่ือนเงินเดือนของผู้จดัการได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวดที่ 10 
การจ่ายเงนิโบนัส เงนิบ าเหน็จ และค่าชดเชย 

ข้อ 42 เม่ือสิน้ปีทางการบญัชีหนึง่ ๆ สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนสัแก่เจ้าหน้าท่ีได้
ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจา่ยให้แก่เจ้าหน้าท่ีตามสว่น
แหง่อตัราเงินเดือนของแตล่ะคน แตอ่ยา่งสงูไมเ่กินส่ีเทา่ของเงินเดือน ซึง่ได้รับในเดือนสดุท้ายของปี
ทางการบญัชีนัน้ ๆ  
  เจ้าหน้าท่ีผู้ใดมีเวลาท างานไมเ่ตม็ปีทางการบญัชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนสัลดลงตาม
สว่นแหง่เวลาท างานในปีนัน้ 

ข้อ 43 คณะกรรมการด าเนินการอาจระงบัหรืองดจ่ายเงินโบนสั ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีคนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ปฏิบตัหิน้าท่ีผิดพลาดหรือบกพร่องอยูเ่ป็นประจ า 
ไมอ่ทุิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยดุในระหวา่งปีทางการบญัชีเกินสมควร ทัง้ไมพ่ยายามขวนขวายแก้ไข
ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของตน 

ข้อ 44 เจ้าหน้าท่ีคนใดท างานในสหกรณ์ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดตอ่กนัมาไมน้่อยกวา่
ห้าปีขึน้ไป มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จเม่ือออกจากต าแหนง่ เว้นแตก่ารออกเพราะถกูลงโทษไลอ่อก 
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  การค านวณเงินบ าเหน็จให้เอาเงินเดือน ๆ สดุท้าย คณูด้วยจ านวนปีท่ีท างานในสหกรณ์ 
เศษของปีให้คดิตามวนัท างาน  และให้หกัวนัลากิจออก 
  จ านวนปีท่ีท างาน หมายถึง ระยะเวลาตัง้แตว่นับรรจเุจ้าหน้าท่ีเข้าท างานในสหกรณ์ 
จนถึงวนัท่ีออกจากสหกรณ์ 
  เจ้าหน้าท่ีท่ีออกจากต าแหนง่เพราะตาย สหกรณ์จะจา่ยเงินบ าเหน็จให้แก่ผู้ รับโอน
ประโยชน์ท่ีตัง้ไว้  หรือทายาทตามกฎหมาย 

ข้อ 45 เพ่ือประโยชน์แก่การจา่ยเงินบ าเหน็จแก่เจ้าหน้าท่ี ให้สหกรณ์ตัง้ “เงินส ารองจา่ย
บ าเหน็จ” ไว้ โดยตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยประจ าปี ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็น 
สมควร 

ข้อ 46 เจ้าหน้าท่ีท่ีออกจากสหกรณ์เพราะสหกรณ์เลิกจ้าง มีสิทธิได้รับคา่ชดเชยจากสหกรณ์  ดงันี ้
(1) เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานติดตอ่กนัครบหนึง่ร้อยย่ีสิบวนั แตไ่มค่รบหนึง่ปี โดยรวม

วนัหยดุ วนัลา และวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงานเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จา่ยไมน้่อยกวา่คา่จ้าง
อตัราสดุท้ายสามสิบวนั 

(2) เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานติดตอ่กนัครบหนึง่ปี แตไ่มค่รบสามปี โดยรวมวนัหยดุ วนัลา 
และวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงานเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จา่ยไมน้่อยกว่าคา่จ้างอตัราสดุท้ายเก้าสิบวนั 

(3) เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานติดตอ่กนัครบสามปี แตไ่มค่รบหกปี โดยรวมวนัหยดุ วนัลา 
และวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จา่ยไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้ายร้อย
แปดสิบวนั 

(4) เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานตดิตอ่กนัครบหกปีแตไ่มค่รบสิบปี โดยรวมวนัหยดุ วนัลา และ 
วนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงานเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จา่ยไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้ายสองร้อยส่ีสิบวนั 

(5) เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานติดตอ่กนัครบสิบปีขึน้ไป โดยรวมวนัหยดุ วนัลา และวนัท่ี 
สหกรณ์สัง่ให้หยดุงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จา่ยไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้ายสามร้อยวนั 

การเลิกจ้าง หมายความวา่ การท่ีสหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีออกจากงานโดยท่ีไม่ได้กระท า
ความผิดตามท่ีระบไุว้ในข้อ 47 

ข้อ 47 สหกรณ์ไมต้่องจา่ยคา่ชดเชยให้เจ้าหน้าท่ีซึง่ถกูเลิกจ้าง ในกรณีหนึง่กรณีใด ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ทจุริตตอ่หน้าท่ี หรือกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาตอ่สหกรณ์ 
(2) จงใจท าให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
(3) ฝ่าฝืนข้อบงัคบั  หรือระเบียบเก่ียวกบัการท างาน  หรือค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมาย

ของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตกัเตือนเป็นหนงัสือแล้ว เว้นแตเ่ป็นกรณีร้ายแรง 
สหกรณ์ไมจ่ าเป็นต้องตกัเตือน 

(4) ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลาสิบห้าวนัท าการติดตอ่กนั ไมว่า่จะมีวนัหยดุคัน่หรือไมก็่ตาม 
โดยไมมี่เหตอุนัสมควร 

(5) ประมาทเลินเลอ่ เป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
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(6) ไมผ่า่นการประเมินในรอบปีอยา่งน้อยสองครัง้ติดตอ่กนั 
(7) ได้รับโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตโ่ทษในความผิดท่ีได้กระท า

ความผิดลหโุทษ หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
ข้อ 48 การเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ีคนใด ถ้าการเลิกจ้างนัน้เข้าหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ชดเชยและเงิน

บ าเหน็จตามระเบียบนี ้ให้สหกรณ์จา่ยเงินบ าเหน็จเฉพาะส่วนท่ีเกินคา่ชดเชย ซึง่เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้พงึจะได้รับ 
ข้อ 49 ค่าชดเชยพเิศษ 

(1) ในกรณีท่ีสหกรณ์ย้ายท่ีท าการไปตัง้ ณ สถานท่ีอ่ืน อนัมีผลกระทบส าคญัตอ่การ
ด ารงชีวิตตามปกตขิองเจ้าหน้าท่ีหรือครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่
สามสิบวนั ก่อนวนัย้ายท่ีท าการของสหกรณ์ ในการนีถ้้าเจ้าหน้าท่ีไมป่ระสงค์จะไปท างานด้วย ให้ 
เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิบอกเลิกสญัญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับคา่ชดเชยพิเศษไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 
ของอตัราคา่ชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีพงึมีสิทธิได้รับ 

(2) ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องลดจ านวนเจ้าหน้าท่ี อนัเน่ืองจากการปรับปรุง
หนว่ยงาน ระบบการท างาน หรือการบริการ สหกรณ์จะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

ก. แจ้งวนัท่ีเลิกจ้าง และเหตผุลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าท่ีทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกวา่หกสิบวนั 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์ไมส่ามารถแจ้งได้ หรือแจ้งการเลิกจ้างน้อยกวา่หกสิบวนั จะ
จา่ยคา่ชดเชยพิเศษแทนการบอกกลา่วลว่งหน้าให้เท่ากบัคา่จ้างอตัราสดุท้ายหกสิบวนั 

ข. จา่ยคา่ชดเชยพิเศษเพิ่มเตมิจากคา่ชดเชย เท่ากบัคา่จ้างอตัราสดุท้ายสิบห้าวนั 
ตอ่การท างานหนึง่ปี ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานติดตอ่กนัเกินหกปีขึน้ไป ทัง้นี ้ คา่ชดเชยพิเศษดงักลา่ว
รวมแล้วจะต้องไมเ่กินคา่จ้างอตัราสดุท้ายสามร้อยหกสิบวนั 

ข้อ 50 เจ้าหน้าท่ีผู้ใดตายขณะด ารงต าแหนง่ในสหกรณ์ ให้ทายาทหรือผู้ รับโอนประโยชน์ท่ี 
ตัง้ไว้ หรือผู้จดัการศพ ได้รับเงินชว่ยท าศพจากสหกรณ์เป็นจ านวนสามเท่าของเงินเดือน ๆ สดุท้าย 

 
หมวดที่ 11 

วินัย การสอบสวน และการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ข้อ 51  เจ้าหน้าท่ีต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือวา่ผู้นัน้กระท าผิดวินยั 

ต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้
ข้อ 52 วินยัซึง่เจ้าหน้าท่ีต้องรักษา มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องสนบัสนนุการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนญูด้วยความ
บริสทุธ์ิใจ 

(2) ต้องรักษาความลบัของสหกรณ์  และไมเ่ป็นปฏิปักษ์ตอ่ขบวนการสหกรณ์ 
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(3) ต้องให้การต้อนรับ ค าชีแ้จง ความสะดวก ความเป็นธรรม และความสงเคราะห์ 
แก่ผู้มาติดตอ่ในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกัช้า ทัง้ต้องสภุาพ เรียบร้อยตอ่สมาชิกของสหกรณ์และ
ประชาชนทัว่ไป ห้ามมิให้ดหูมิ่นเหยียดหยามบคุคลใด ๆ 

(4) ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์เท่ียงธรรม และประพฤตตินอยูใ่นความสจุริต 
ห้ามมิให้กดข่ีขม่เหงหรือเบียดเบียนผู้ใด  และห้ามมิให้อาศยังานในหน้าท่ีของตน   ไม่วา่ในทางตรงหรือ
ทางอ้อม  หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 

(5) ต้องขวนขวายปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความอตุสาหะ รอบคอบ และรวดเร็ว ให้เกิดผลดี
และความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทัง้เอาใจใสร่ะมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 

(6) ต้องไมร่ายงานเท็จ  หรือเสนอความเห็นท่ีไมส่จุริตตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
(7) ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ แบบแผนและวิธีปฏิบตัขิองสหกรณ์ 
(8) ต้องอทุิศเวลาให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีไมไ่ด้ และต้อง

ปฏิบตัหิน้าท่ีและด ารงต าแหนง่ในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่ เพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ ห้ามมิให้เป็นหุ้นสว่น
ในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทใด ๆ 

(9) ต้องสภุาพเรียบร้อย เช่ือฟัง และไมแ่สดงความกระด้างกระเดื่องตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา ซึ่งสัง่ในภารกิจของสหกรณ์โดยชอบ ใน
การปฏิบตัภิารกิจของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระท าการข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแตผู่้บงัคบับญัชา
เหนือตนขึน้ไปสัง่ให้กระท า หรือได้รับอนญุาตเป็นพิเศษเป็นครัง้คราว 

(10) ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึน้ช่ือวา่ประพฤตชิัว่ ห้ามมิให้ประพฤตใินทางท่ีอาจท าให้
เส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หน้าท่ี เชน่ ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสรุาหรือของมนึเมาอยา่งอ่ืน
จนไมส่ามารถครองสตไิด้ เสพยาเสพตดิให้โทษ มีหนีส้ินรุงรัง เลน่การพนนั กระท าหรือยอมให้ผู้ อ่ืน
กระท าการอ่ืนใด ซึง่อาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หน้าท่ี 

(11) ต้องไมเ่สพสรุาหรือของมนึเมาอยา่งอ่ืนในเวลาปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นอนัขาด 
(12) ต้องร่วมมือชว่ยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามคัคีในหมู่

ของผู้อยูใ่นวงงานของสหกรณ์ และต้องไมก่ระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตกุ่อให้เกิดการแตกแยก
สามคัคี หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเด่ืองในบรรดาผู้อยูใ่นวงงานสหกรณ์ 

(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกบัส่วนราชการ หรือสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบั  
กิจการสหกรณ์ 

ข้อ 53 โทษผิดวินยัมี 3 สถาน คือ 
(1) ภาคทณัฑ์ 
(2) ให้ออก 
(3) ไลอ่อก 
สหกรณ์สงวนสิทธิท่ีจะลงโทษเจ้าหน้าท่ีตามความร้ายแรงแหง่ความผิด โดยไมจ่ าเป็น 

ต้องเป็นไปตามล าดบัข้างต้นแตป่ระการใด 
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ข้อ 54 การลงโทษไล่ออกนัน้ ให้กระท าในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีกระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง ดงัระบุ
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงตอ่สหกรณ์ 

(2) กระท าความผิดและได้รับโทษตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตค่วามผิด
ลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

(3) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
(4) กระท าการทจุริต 
(5) จงใจไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ อนัเป็นเหตใุห้เกิด

ความเสียหายอยา่งร้ายแรงตอ่สหกรณ์ 
(6) ขดัค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาซึง่สัง่ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขดัค าสัง่นัน้

เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงตอ่สหกรณ์ 
(7) ละทิง้หน้าท่ีอนัเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงตอ่สหกรณ์ 
(8) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตัิหน้าท่ี จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย

อยา่งร้ายแรงตอ่สหกรณ์ 
(9) ประพฤตชิัว่อย่างร้ายแรง 
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดข่ีข่มเหง หรือ  

เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ รวมทัง้ผู้มาตดิตอ่กบัสหกรณ์ 
(11) ขาดงานตดิตอ่กนัเกินกวา่สิบห้าวนั โดยไมมี่เหตอุนัควร 

ข้อ 55 การลงโทษให้ออกนัน้ ให้กระท าในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีกระท าผิดวินยั เป็นเหตใุห้เกิด
ความเสียหายตอ่สหกรณ์ แตไ่มถ่ึงขัน้ร้ายแรง ดงัระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความคดิเห็นท่ีไมส่จุริตตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
(2) จงใจไมป่ฏิบตัติามระเบียบข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
(3) ละทิง้หน้าท่ีเนือง ๆ 
(4) ประมาทเลินเลอ่ในหน้าท่ีเนือง ๆ 
(5) ทะเลาะวิวาทกบัผู้ ร่วมงานเป็นนิจสิน 
(6) ประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียเกียรติศกัดิข์องต าแหนง่หน้าท่ี 

ข้อ 56 ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 58 การลงโทษทางวินยั ให้ประธานกรรมการด าเนินการตัง้
คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้จดัการอยา่งน้อยสามคน เป็นคณะกรรมการสอบสวน 
  การสอบสวนนัน้ ให้กระท าให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไมเ่กินสามสิบวนั นบัตัง้แตว่นัท่ี
ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสัง่ เว้นแตป่ระธานกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็น
อยา่งอ่ืน แม้ผู้ถกูกลา่วหาตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสดุ ก็ให้สอบสวนตอ่ไปจนแล้วเสร็จ เม่ือ
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สอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทัง้ส านวนการสอบสวนตอ่ประธาน
กรรมการด าเนินการ เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตอ่ไป 

ข้อ 57 ในกรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือวา่เป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชดัแจ้ง ให้ลงโทษไลอ่อกโดยไมต้่อง
ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

(1) ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือความผิด
อนักระท าโดยประมาท 

(2) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
(3) ท าความผิดเก่ียวกบัการทจุริต และให้การรับสารภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่

ผู้บงัคบับญัชา พนกังานสอบสวน หรือศาล หรือต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่กระท าความผิดเชน่นัน้ แม้
จะมิได้ถกูจ าคกุก็ตาม 

(4) จงใจขาดงานติดตอ่กนัเกินกวา่สิบห้าวนั และผู้บงัคบับญัชาสอบสวนแล้วเห็นวา่
ไมมี่เหตอุนัควร 

ข้อ 58 เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ใดถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัจนถกูตัง้กรรมการสอบสวน หรือถกู
กลา่วหาวา่กระท าผิดในคดีอาญา หรือถกูฟ้องคดีอาญา เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือความผิดอนัได้
กระท าโดยประมาท ถ้าผู้บงัคบับญัชาเห็นวา่ หากผู้นัน้คงอยูใ่นหน้าท่ีตอ่ไปจะเป็นการเสียหายตอ่สหกรณ์ 
ก็ให้รายงานตามล าดบัจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาสัง่พกังาน โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ค าสัง่พกังานต้องท าเป็นหนงัสือโดยระบคุวามผิด 
(2) ก าหนดระยะเวลาพกังานต้องไมเ่กินเจ็ดวนั 
(3) ต้องแจ้งค าสัง่พกังานให้เจ้าหน้าท่ีทราบก่อนพกังาน 
(4) สหกรณ์จะจา่ยเงินระหว่างท่ีถกูพกังานในอตัราร้อยละ 50 ของเงินเดือน 
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่าผู้ถกูสัง่พกังานมิได้กระท าความผิด และไมมี่มลทิน

มวัหมองก็ดี หรือผู้ถกูสัง่พกังานได้กระท าผิดวินยัไมร้่ายแรง ก็ดี คณะกรรมการด าเนินการต้องสัง่ให้ผู้
นัน้กลบัเข้าท างานในต าแหน่งเดมิหรือต าแหนง่ท่ีเทียบเท่า สว่นเงินเดือนหรือคา่จ้างในระหวา่งพกังาน
นัน้ สหกรณ์จะจา่ยให้เทา่กบัเงินเดือนในวนัท างานปกตินบัแตว่นัท่ีถกูสัง่พกังาน  พร้อมด้วยดอกเบีย้
ร้อยละสิบห้าตอ่ปี โดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็นสว่นหนึ่งของเงินเดือน ถ้าผู้ถกูสัง่พกังานตายก่อนการ
สอบสวนพิจารณาถึงท่ีสดุ ก็ให้จา่ยถึงวนัท่ีผู้นัน้ตาย 

ในกรณีท่ีผู้ถกูสัง่พกังานได้กระท าผิดวินยัแตไ่มร้่ายแรงถึงขัน้ไลอ่อกหรือให้ออก ถ้า
คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ผู้ถกูสัง่พกังานหย่อนความสามารถหรือไมเ่ป็นท่ีน่าไว้วางใจ หากให้
ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปจะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจสัง่เลิกจ้างได้ 

ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่า ผู้ถกูสัง่พกังานได้กระท าผิดวินยัจริง ให้ไลอ่อก
ตามข้อ 54 หรือให้ออกตามข้อ 55 ตัง้แตว่นัพกังาน หรือแม้จะไม่ได้ความว่า ผู้ถกูสัง่พกังานได้กระท า 
ผิดวินยัอย่างร้ายแรง แตมี่มลทินมวัหมองในกรณีดงักล่าวนัน้อยู ่ ก็ให้เลิกจ้างเชน่เดียวกบักรณีตาม 
ข้อ 47 (3) ตัง้แตว่นัท่ีถกูพกังาน 
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ข้อ 59 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีกระท าผิดวินยั แตโ่ทษไมถ่ึงขัน้ไลอ่อกหรือให้ออก ถ้าเห็นวา่มีเหตุ
อนัควรลดหยอ่น จะสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์โดยแสดงความผิดนัน้ให้ปรากฏเป็นหนงัสือและจะให้ท าทณัฑ์
บนไว้ด้วยก็ได้ 

ข้อ 60 ในการสัง่ลงโทษฐานผิดวินยันัน้ ถ้าผู้ ท่ีต้องรับโทษเป็นเจ้าหน้าท่ีต าแหนง่ผู้จดัการ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน ประธานกรรมการด าเนินการจงึสัง่ลงโทษได้ 

ข้อ 61 ให้ผู้บงัคบับญัชารับผิดชอบดแูลระมดัระวงัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในบงัคบับญัชา ให้ปฏิบตัิ
ตามวินยัอยูเ่สมอ 
  ถ้าผู้ ใต้บงัคบับญัชากระท าผิดวินยั ผู้บงัคบับญัชาต้องพิจารณาว่าความผิดของผู้นัน้อยู่
ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษหรือไม่ ถ้าอยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษได้ ก็ให้สัง่ลงโทษ ถ้าเห็นวา่ความผิด
นัน้เกินกว่าท่ีตนมีอ านาจลงโทษ ก็ให้รายงานตอ่ผู้ มีอ านาจเหนือขึน้ไปให้ลงโทษตามควรแก่ความผิด 
  ผู้จดัการหรือหวัหน้าฝ่ายคนใด รู้วา่ผู้ใต้บงัคบับญัชากระท าผิดวินยัแตไ่มร่ายงานหรือ
ปกปิด ให้ถือวา่ผู้บงัคบับญัชานัน้กระท าผิดวินยัด้วย 

ข้อ 62 เจ้าหน้าท่ีท่ีถกูลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ก็อาจอทุธรณ์
ตอ่คณะกรรมการด าเนินการได้ โดยท าเป็นหนงัสือย่ืนตอ่คณะกรรมการด าเนินการ ภายในสิบห้าวนันบั
แตว่นัทราบค าสัง่ 
  การอทุธรณ์ไมเ่ป็นเหตใุห้มีการรอการลงโทษตามค าสัง่ของผู้ มีอ านาจ 
  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้รับและพิจารณาค าขออทุธรณ์แล้ว จะยกโทษ ลดโทษ 
เพิ่มโทษ หรือยืนตามค าสัง่เดมิก็ได้ ทัง้นี ้ ให้กระท าให้เสร็จสิน้ภายในสามสิบวนั นบัตัง้แตว่นัได้รับ
อทุธรณ์ มตขิองคณะกรรมการด าเนินการในการวินิจฉยัอทุธรณ์นัน้ ถือเป็นอนัถึงท่ีสุด 
 

หมวดที่ 12 
การร้องทุกข์ 

ข้อ 63 ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์ 
(1) ข้อร้องทกุข์ของเจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความคดิเห็น หรือข้อขดัแย้ง

วา่ด้วยระบบหรือวิธีการท างาน สิทธิประโยชน์ตามสญัญาหรือสภาพการจ้าง ความประพฤตแิละความ
เป็นธรรมของเจ้าหน้าท่ี 

(2) ข้อร้องทกุข์จะต้องมิใชเ่ร่ืองร้องขอให้แตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไลอ่อก
ซึง่บคุคล 

(3) ข้อร้องทกุข์จะต้องเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท างาน มิใชเ่ร่ืองสว่นตวั เว้นแตเ่ร่ืองนัน้
จะเก่ียวข้องกบัการท างาน 

ข้อ 64 วิธีการและขัน้ตอนการร้องทุกข์ 
(1) เจ้าหน้าท่ีท่ีประสงค์จะร้องทกุข์ ให้ท าเป็นหนงัสือด้วยตนเองย่ืนตอ่ผู้จดัการ หรือ

กรรมการด าเนินการท่ีได้รับมอบหมายภายในสามวนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีความขดัแย้ง 
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(2) ผู้จดัการ หรือกรรมการด าเนินการท่ีได้รับมอบหมาย ต้องท าการสอบสวนและ
พิจารณาวินิจฉยัให้แล้วเสร็จภายในห้าวนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับค าร้องทกุข์ 

(3) ผู้จดัการ หรือกรรมการด าเนินการท่ีได้รับมอบหมายจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ร้องทกุข์ด้วยการชีแ้จงท าความเข้าใจหรือวินิจฉยัเป็นหนงัสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชีแ้จง
ด้วยวาจาให้บนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย 

(4) การพิจารณาค าร้องทกุข์เก่ียวกบัการลงโทษ ผู้พิจารณาจะต้องมิใชผู่้ ท่ีออกค าสัง่ลงโทษ 
ข้อ 65 การอุทธรณ์ค าวินิจฉัย 

(1) ผู้ ร้องทกุข์ท่ีไมพ่อใจค าชีแ้จงหรือค าวินิจฉยั มีสิทธิอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการ
ด าเนินการภายในสิบห้าวนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับค าชีแ้จงหรือค าวินิจฉยั โดยย่ืนเป็นหนงัสือท่ีเลขานกุาร
คณะกรรมการด าเนินการ 

(2) เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ ต้องท าการสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสืออทุธรณ์ 

(3) เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
แตง่ตัง้ ต้องแจ้งผลการพิจารณาค าอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการด าเนินการโดยเร็วท่ีสดุ ผลการพิจารณา
วินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการเป็นประการใด   ให้เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการแจ้งเป็น
หนงัสือตอ่ผู้อทุธรณ์ 

(4) ผลการพิจารณาค าอทุธรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นอนัถึงท่ีสดุ 
ข้อ 66 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เก่ียวข้อง 

(1) ข้อร้องทกุข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม 
(2) ผู้ ร้องทกุข์จะไมถ่กูกลัน่แกล้ง ย้ายหน้าท่ีการงาน หรือลงโทษแตอ่ยา่งใด เว้นแต่

จะเป็นการร้องทกุข์ด้วยเจตนาไมส่จุริต 
(3) เจ้าหน้าท่ีท่ีให้การเป็นพยาน หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ

คุ้มครองโดยไมถ่กูกลัน่แกล้ง ย้ายหน้าท่ีการงาน หรือลงโทษ เว้นแตเ่จ้าหน้าท่ีท่ีให้การด้วยอคติ 
ปรักปร า ให้ร้ายเป็นเท็จ หรือไมใ่ห้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 
 

หมวดที่ 13 
การสิน้สุดการจ้าง 

ข้อ 67 การจ้างงานสิน้สดุด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงันี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัติามข้อ 7 
(4) อายคุรบหกสิบปี หรือหกสิบห้าปี ตามข้อ 70 
(5) เลิกจ้าง 
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ข้อ 68 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต สหกรณ์จะจา่ยคา่จ้างหรือเงินอ่ืนให้แก่ทายาทโดยธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเสียชีวิต สว่นเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทน ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยเงิน
ทดแทนหรือกฎหมายประกนัสงัคม 

ข้อ 69 เจ้าหน้าท่ีซึง่ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 7 นัน้ ให้ถือว่าออกจากงานตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการลงมตวิ่าขาดคณุสมบตัิ 

ข้อ 70 เจ้าหน้าท่ีคนใดมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ ให้เป็นอนัออกจากงานเม่ือสิน้เดือนเกิด 
ส าหรับต าแหนง่ผู้จดัการให้ด ารงต าแหนง่จนอายคุรบหกสิบห้าปีบริบรูณ์เม่ือสิน้เดือนเกิด เว้นแตจ่ะ
ได้รับการตอ่อายกุารท างานอีกหนึง่หรือหลายเดือน แตร่วมแล้วไมเ่กินสิบสองเดือน 

ข้อ 71 คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ี ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) เม่ือสหกรณ์ยบุต าแหนง่ท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ด ารงอยู่ 
(2) เม่ือมีเหตอุนัสมควรซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้หย่อน

สมรรถภาพในการปฏิบตังิาน หรือมีความบกพร่องในการปฏิบตังิานอยูเ่นือง ๆ หรือไมอ่าจไว้วางใจให้
ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปได้ 

(3) เม่ือมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง หรือในกรณีมี
ความผิดในคดีอาญา เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

(4) เม่ือต้องรับโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือ
ความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 

(5) เลิกจ้างตามสญัญาจ้าง 
(6) ไมผ่า่นการประเมินผลงานในรอบปี อยา่งน้อย 2 ครัง้ติดตอ่กนั 

 
 
 

หมวดที่ 14 
สวัสดกิาร 

 ข้อ 72 ให้เจ้าหน้าท่ีใช้สิทธิเบกิคา่รักษาพยาบาลทกุกรณีจากกองทนุประกนัสงัคมท่ีสหกรณ์
ได้จา่ยเงินสมทบตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 เว้นแตก่ารประสบอบุตัเิหตอุนัเน่ืองจากการ
ท างานในสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีเบกิคา่รักษาพยาบาลได้โดยอนโุลมตามระเบียบของทางราชการ 
 ข้อ 73 เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเบิกคา่รักษาพยาบาลของบตุร คูส่มรส และบดิามารดาได้โดยอนโุลม
ตามระเบียบของทางราชการ แตไ่มเ่กินวงเงินห้าพนับาทตอ่ปี 
  หากบตุร คูส่มรส และบิดามารดาของเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเบกิคา่รักษาพยาบาลจากท่ีอ่ืน
อยูแ่ล้ว ไมมี่สิทธิได้รับความชว่ยเหลือตามระเบียบนี  ้
 ข้อ 74 เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับเงินชว่ยเหลือคา่เลา่เรียนบตุร ให้เบกิได้โดยอนโุลมตามระเบียบ
ของทางราชการ 
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 ข้อ 75 คณะกรรมการด าเนินการอาจให้สวสัดกิารแก่เจ้าหน้าท่ีเพิ่มเตมิตามความเหมาะสม
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้
 

หมวดที่ 15 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 76 เจ้าหน้าท่ีท่ีบรรจเุข้าท างานอยูแ่ล้วก่อนใช้ระเบียบนี ้  ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตาม
ระเบียบนี ้
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553 
 
 
 
 (นายสมชาย  ชาญณรงค์กลุ) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 


