ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
พ.ศ.2553
----------------------------------เพื่อให้ การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการดาเนินการเห็นควรให้ มีการแก้ ไขและปรับปรุงระเบียบ
ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด พ.ศ.2543
ข้ อ 73 (8) และข้ อ 99 (8) คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 35 ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2553 มีมติให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่
สหกรณ์ พ.ศ.2550 (แก้ ไขครัง้ ที่ 1/2550) รวมทังบรรดาระเบี
้
ยบ ประกาศ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ที่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ โดยให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่ าด้ วย
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ พ.ศ.2553”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 1 พฤษภาคม 2553 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ประธานกรรมการดาเนินการ หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการอานวยการ หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายความว่า ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ ปฏิบตั งิ านประจาในตาแหน่งต่าง ๆ
ปี หมายความว่า ปี ทางการเงินของสหกรณ์
หมวดที่ 2
อัตรากาลังและตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ข้ อ 4 ให้ สหกรณ์จ้างเจ้ าหน้ าที่ตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั งิ านประจาของสหกรณ์ การ
กาหนดอัตรากาลังเจ้ าหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการดาเนินการกาหนดตามความเหมาะสมของงาน
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ข้ อ 5 ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์มีดงั นี ้
(1) เจ้ าหน้ าที่
(2) หัวหน้ าฝ่ ายหรื อหัวหน้ างาน
(3) ผู้ชว่ ยผู้จดั การ
(4) รองผู้จดั การ
(5) ผู้จดั การ
การจัดโครงสร้ างอัตรากาลัง ให้ มีฝ่ายธุรการ ฝ่ ายสินเชื่อ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี และ
ฝ่ ายประมวลข้ อมูล แต่ละฝ่ ายมีหน้ าที่ ดังนี ้
5.1 ฝ่ ายธุรการ มีหน้ าที่รับผิดชอบในเรื่ องงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม
งานเอกสาร งานแม่บ้านทังหมด
้
และงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
5.2 ฝ่ ายสินเชื่อ มี หน้ าที่ ในการตรวจสอบการกู้เงิ นของสมาชิ กเพื่ อให้ เ ป็ นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ เก็บรักษาเอกสารเกี่ ยวกับการกู้เงิน ควบคุมรายละเอียด
รายตัวของสมาชิกให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง ติดตามหนี ้สิน และงานอื่นตามที่
ได้ รับมอบหมาย
5.3 ฝ่ ายการเงิน มีหน้ าที่รับผิดชอบในการรับเงินและจ่ายเงิน ให้ ถกู ต้ องตามระเบียบ
ว่าด้ วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ และเอกสารเกี่ยวกับเงินฝากของ
สมาชิก ออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ ควบคุมการออกใบเสร็จให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ และงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
5.4 ฝ่ ายบัญชี มีหน้ าที่รับผิดชอบในการลงรายการบัญชีให้ เป็ นไปตามระเบียบ ตรวจ
ใบสาคัญต่าง ๆ ให้ ถกู ต้ อง จัดทางบทดลอง งบดุล และงบการเงินต่าง ๆ เก็บรักษา
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเงิน และงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
5.5 ฝ่ ายประมวลข้ อมูล มีหน้ าที่รับผิดชอบบันทึกประวัติสมาชิกและรายการกู้ทกุ
ประเภทเข้ าระบบคอมพิวเตอร์ จัดทารายงานการจ่ายเงินกู้ประจาวันและประจา
เดือน ออกใบเสร็จการชาระค่าหุ้นและหนี ้ รายงานการเก็บค่าหุ้นและการชาระหนี ้
ประจาเดือน คานวณเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนประจาปี คานวณดอกเบี ้ยเงินฝาก
ประจาปี และรายงานยอดเงินฝากคงเหลือสิ ้นปี รายงานสรุปการกู้ทกุ ประเภท
และงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ถ้ ามีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการดาเนินการอาจกาหนดฝ่ ายหรื องานเพิ่มเติมอีกก็ได้
หมวดที่ 3
อัตราเงินเดือน
ข้ อ 6 การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามบัญชีเงินเดือนท้ ายระเบียบนี ้
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การแก้ ไขบัญชีเงินเดือน ให้ พิจารณาตามภาวะค่าครองชีพ โดยให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการให้ ความเห็นชอบการแก้ ไข ด้ วยคะแนนเสียงสองในสามของคณะกรรมการที่มาประชุมและ
อยูใ่ นที่ประชุม
หมวดที่ 4
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การบรรจุและการแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 7 ผู้ที่จะได้ รับการบรรจุและแต่งตังเป็
้ นเจ้ าหน้ าที่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริ บรู ณ์
(3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญ และวิธีการสหกรณ์ด้วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
(4) ไม่เป็ นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ ทัง้
ไม่เป็ นโรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่
รังเกียจแก่สงั คม เสพยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง โรคพิษสุราเรื อ้ รัง โรค
ภูมิค้ มุ กันบกพร่อง หรื อโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
(7) ไม่เป็ นผู้มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542
ข้ อ 8 เมื่อสหกรณ์มีความจาเป็ นต้ องจ้ างเจ้ าหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
กาหนดพื ้นความรู้ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 13 โดยวิธีการรับสมัครคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์
ในระเบียบนี ้
ข้ อ 9 การรับสมัคร ให้ ประธานกรรมการดาเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ประกาศรับสมัครมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของ
สหกรณ์
ในประกาศรับสมัครอย่างน้ อยต้ องมีรายการต่อไปนี ้ คือ ตาแหน่งที่จะจ้ าง คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร วิธีการรับสมัคร เอกสารประกอบที่ผ้ สู มัครต้ องนามาเป็ นหลักฐาน วิชาที่จะต้ องสอบ วัน
เปิ ด-ปิ ดรับสมัคร กาหนดวันสอบและวันประกาศผล ตลอดจนเงื่อนไขการจ้ างและการบรรจุแต่งตัง้
ข้ อ 10 ให้ คณะกรรมการดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดเลือกหรื อสอบคัดเลือก มีจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้ มี ตาแหน่ง เป็ น ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่ อ
ดาเนินการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก แล้ วแต่กรณี
ผู้สอบคัดเลือกต้ องได้ คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของคะแนนทังหมด
้
จึงจะถือ
ว่าเป็ นผู้สอบคัดเลือกได้
ตาแหน่งผู้ชว่ ยผู้จดั การ รองผู้จดั การ หรื อผู้จดั การ จะใช้ วิธีการสอบสัมภาษณ์หรื อการ
สรรหา แทนการประกาศรับสมัครตามข้ อ 9 ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
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ข้ อ 11 เมื่อการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกเสร็จสิ ้นแล้ ว ให้ ประธานกรรมการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกได้ ตามลาดับคะแนน ไว้ ณ สานักงาน
ของสหกรณ์ และให้ เสนอผลการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุม
ประจาเดือนที่ประกาศผลนัน้
ข้ อ 12 ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาบรรจุ และแต่งตังผู
้ ้ ได้ รับการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือกได้ เรี ยงตามลาดับคะแนนสูงมาหาต่า ถ้ ามีผ้ สู อบคัดเลือกได้ คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ ใช้
คะแนนวิชาเฉพาะตาแหน่งเป็ นเกณฑ์ตดั สิน และถ้ าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยูอ่ ีก ก็ให้
คณะกรรมการดาเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อีกครัง้ หนึง่
ข้ อ 13 การบรรจุและแต่งตัง้ หรื อเลื่อนระดับของตาแหน่งให้ สงู ขึ ้น ต้ องมีความรู้ ความ
สามารถ หรื อประสบการณ์ ดังนี ้
(1) เจ้ าหน้ าที่ เป็ นผู้ได้ รับประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่า
(2) หัวหน้ าฝ่ าย
ก. เป็ นผู้มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรื อ
ข. ดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
(3) ผู้ช่วยผู้จัดการ / รองผู้จัดการ
ก. เป็ นผู้มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรื อ
ข. ดารงตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายในสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(4) ผู้จัดการ
ก. เป็ นผู้มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านการ
บริหาร หรื อด้ านสหกรณ์ หรื อด้ านการเงินอย่างน้ อย 2 ปี หรื อ
ข. ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยผู้จดั การ หรื อรองผู้จดั การมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ข้ อ 14 สหกรณ์อาจจะพิจารณาเลื่อนตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ให้ สงู ขึ ้น โดยให้ ผ้ จู ดั การเป็ นผู้เสนอ
ชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้ าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อประเมิน และคณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินผลงานอย่างน้ อย 3 คน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด แล้ วให้ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) เลื่อนตาแหน่งจากเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ เป็ น เจ้ าหน้ าที่อาวุโส
ก. เป็ นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ยกเว้ นเจ้ าหน้ าที่ที่บรรจุก่อนปี
พ.ศ.2553
ข. มีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 3 ปี โดยมี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี ที่ดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการมาแล้ วไม่ต่ากว่า 3 ปี หรื อ
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- ปวส.
ที่ดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการมาแล้ วไม่ต่ากว่า 4 ปี หรื อ
- ปวช.
ที่ดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารมาแล้ วไม่ต่ากว่า 5 ปี
2) เลื่อนตาแหน่งจากเจ้ าหน้ าที่อาวุโส เป็ น หัวหน้ าฝ่ าย
เป็ นผู้ที่มีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 3 ปี
และดารงตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์มาแล้ วไม่ต่ากว่า 5 ปี
3) เลื่อนตาแหน่งจากหัวหน้ าฝ่ าย เป็ น ผู้ช่วยผู้จดั การ/รองผู้จดั การ
เป็ นผู้ที่มีผลการปฏิบตั งิ านอยูร่ ะดับที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ติดต่อกัน 3 ปี
และดารงตาแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายมาแล้ วไม่ต่ากว่า 2 ปี
ข้ อ 15 การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ ให้ บรรจุในอัตราเงิ นเดือนตามที่ กาหนดไว้ ในบัญชี
เงินเดือนแนบท้ ายระเบียบนี ้ และไม่ต่ากว่าอัตราที่กระทรวงแรงงานกาหนด
ข้ อ 16 เมื่อสหกรณ์ได้ บรรจุและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่แล้ ว ให้ ทดลองปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่
ที่ บรรจุและแต่งตัง้ เมื่อครบสามเดือนแล้ ว ให้ ผ้ บู งั คับบัญชารายงานผลการทดลองปฏิบตั งิ านต่อผู้มี
อานาจบรรจุและแต่งตัง้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ หรื อพ้ นจากตาแหน่ง และเมื่อแต่งตังแล้
้ วให้ มีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านโดยผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชันอย่
้ างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ สาหรับตาแหน่งผู้จดั การ การ
ประเมินให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการอานวยการ
ข้ อ 17 ถ้ าตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่วา่ งลงและยังมิได้ แต่งตังให้
้ ผ้ ใู ดดารงตาแหน่งนัน้
หรื อผู้ดารง
ตาแหน่งนันไม่
้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เป็ นครัง้ คราว ผู้จดั การมีอานาจสัง่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ตามที่เห็นสมควร
รักษาการในตาแหน่งหรื อทาการแทนชัว่ คราวได้ เว้ นแต่การสัง่ ให้ รักษาการในตาแหน่งผู้จดั การ ให้ เป็ น
อานาจของประธานกรรมการดาเนินการ
ในกรณีที่ตาแหน่งผู้จดั การจะว่างหรื อว่างลง ให้ มีการสรรหาตามระเบียบนี ้ภายใน 120 วัน
หมวดที่ 5
หลักประกัน
ข้ อ 18 ในการบรรจุและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ ต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ทาหนังสือสัญญาจ้ างไว้ เป็ นหลักฐาน
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้ คณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้ มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึง่
หรื อหลายอย่าง เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ ้นแก่สหกรณ์ เนื่องจากการกระทาหรื อละเว้ น
การกระทาซึง่ เจ้ าหน้ าที่ต้องรับผิด ดังนี ้
(1) มีบคุ คลซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้ อยหนึง่ คน เป็ นผู้ค ้าประกัน
อย่างไม่จากัด
(2) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อหลักทรัพย์อย่างอื่นเป็ นประกัน
(3) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันต่อสหกรณ์
(4) สหกรณ์อาจเรี ยกหลักประกันเป็ นเงินสด
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ข้ อ 19 ในกรณีที่สหกรณ์เรี ยกหรื อรับเงินประกันตามข้ อ 18 จานวนเงินที่เรี ยกหรื อรับจะต้ องไม่
เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้ างรายวันโดยเฉลี่ยที่เจ้ าหน้ าที่ได้ รับอยูใ่ นวันที่ สหกรณ์รับเงินประกัน และ
เงินดังกล่าวจะต้ องฝากไว้ ในบัญชีออมทรัพย์ ของเจ้ าหน้ าที่แต่ ละคน และจะถอนเงินออกจาก
บัญชีนีไ้ ม่ ได้ จนกว่ าจะพ้ นตาแหน่ งไป
หมวดที่ 6
วัน เวลาทางานปกติ เวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้ อ 20 ให้ เจ้ าหน้ าที่ทางานสัปดาห์ละห้ าวัน ตังแต่
้ วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ และทางานวันละ 7
ชัว่ โมง ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยให้ เจ้ าหน้ าที่หยุดพักระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา
13.00 น. แต่เพื่อให้ เกิดความราบรื่ น และอานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้ บริการของสหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่อาจตกลงกาหนดเวลาพักเป็ นการภายในระหว่างการทางานเป็ นอย่างอื่น ก็ยอ่ มกระทาได้
ข้ อ 21 ให้ เจ้ าหน้ าที่หยุดประจาสัปดาห์ ๆ ละสองวัน ได้ แก่วนั เสาร์ และวันอาทิตย์
ข้ อ 22 ให้ เจ้ าหน้ าที่หยุดตามประเพณี ดังนี ้
1. วันขึ ้นปี ใหม่
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต์
5. วันแรงงานแห่งชาติ
6. วันฉัตรมงคล
7. วันพืชมงคล
8. วันอาสาฬหบูชา
9. วันเข้ าพรรษา
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ
11. วันปิ ยมหาราช
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
13. วันรัฐธรรมนูญ
14. วันสิ ้นปี เก่า
15. วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่วนั หยุดตามประเพณีวนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ของเจ้ าหน้ าที่ ให้
เจ้ าหน้ าที่ได้ หยุดชดเชยในวันทางานถัดไป เช่นเดียวกับทางราชการ
ข้ อ 23 ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานมาแล้ วครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ ปีหนึง่ จานวน
สิบวันทางาน โดยให้ หยุดภายในปี ถดั ไป และสามารถสะสมวันหยุดในปี นนไปรวมกั
ั้
บวันหยุดในปี ถดั ไป
ได้ แต่รวมกันแล้ วต้ องไม่เกินสามสิบวัน
หมวดที่ 7
การทางานล่ วงเวลา และการทางานในวันหยุด
ข้ อ 24 ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉกุ เฉินหรื อความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้ องทางานติดต่อกันไป
หากหยุดแล้ วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้ เจ้ าหน้ าที่ทางานล่วงเวลาในวันทางาน หรื อทางานใน

7

วันหยุด รวมถึงทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ ตามความจาเป็ น โดยสหกรณ์ ต้องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบ
ล่วงหน้ า และเจ้ าหน้ าที่ต้องให้ ความร่วมมือในการทางานล่วงเวลาดังกล่าว
ข้ อ 25 ในกรณีที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้ องทางานเพื่อเพิ่มการให้ บริการ
สหกรณ์อาจให้
เจ้ าหน้ าที่ทางานล่วงเวลา หรื อทางานในวันหยุดเป็ นครัง้ คราวเท่าที่จะเป็ นประโยชน์แก่การบริการ โดย
ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 26 การทางานล่วงเวลาของเจ้ าหน้ าที่ในวันหยุด ตามข้ อ 21, 22 และ 23 ต้ องไม่เกิน
สามสิบหกชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ข้ อ 27 ให้ สหกรณ์จา่ ยค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุดให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ดังนี ้
(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติในอัตราหนึง่
เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมง ตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุดตามข้ อ 21 ในอัตราหนึง่ เท่าของอัตรา
ค่าจ้ างต่อชัว่ โมง ตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
(3) สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันหยุดตามข้ อ 22 และ
23 ในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมง ตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
ข้ อ 28 ในกรณีที่สหกรณ์ได้ จดั ให้ เจ้ าหน้ าที่หยุดงานน้ อยกว่าที่กาหนดไว้ ในข้ อ 21, 22 และ 23
ให้ สหกรณ์จา่ ยค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อ 27
ข้ อ 29 สหกรณ์จะไม่จา่ ยค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุดให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เจ้ าหน้ าที่ที่มีอานาจทาการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้ าง การให้ บาเหน็จ การลด
ค่าจ้ าง หรื อการเลิกจ้ าง
(2) เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานในลักษณะหรื อสภาพที่ต้องออกไปทางานนอกสถานที่ และโดย
ลักษณะหรื อสภาพของงานไม่อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอนได้
(3) เจ้ าหน้ าที่ที่ทาหน้ าที่อยูเ่ วรเฝ้าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินอันมิใช่หน้ าที่การทางาน
ตามปกติ
(4) เจ้ าหน้ าที่ที่ทาหน้ าที่อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้ อ 30 อัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมงในวันทางาน หมายถึง ค่าจ้ างรายเดือนหารด้ วยผลคูณของ
สามสิบและจานวนชัว่ โมงทางานในวันทางาน
ข้ อ 31 ในกรณีที่สหกรณ์ให้ เจ้ าหน้ าที่เดินทางไปทางานในท้ องที่อื่น นอกเหนือจากท้ องที่สาหรับ
การทางานปกติ เจ้ าหน้ าที่ไม่มีสิทธิได้ รับค่าล่วงเวลา แต่ให้ สหกรณ์ออกค่าใช้ จา่ ยสาหรับการเดินทาง
รวมทังค่
้ าเบี ้ยเลี ้ยงและค่าเช่าที่พกั ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้ วยค่าพาหนะ เบี ้ยเลี ้ยง
ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทางสาหรับกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 32 สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เดือนละ
หนึง่ ครัง้ ณ ที่ทาการของสหกรณ์
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หมวดที่ 8
วันลา และหลักเกณฑ์ การลา
ข้ อ 33 วันลา
เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิลาหยุดโดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็ม ดังนี ้
(1) การลาป่ วย เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิลาป่ วยได้ เท่าที่ป่วยจริง แต่ปีหนึง่ วันลาป่ วยต้ องไม่เกิน
สามสิบวัน
ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถทางานได้ เนื่องจากประสบอันตรายหรื อ
เจ็บป่ วยเนื่องจากการทางานในสหกรณ์ และวันลาเพื่อคลอดบุตรตาม (3) มิให้ ถือ
เป็ นการลาป่ วย
(2) การลาทาหมัน เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิลาเพื่อทาหมันได้ และมีสิทธิลาตามระยะเวลาที่
แพทย์แผนปัจจุบนั ชันหนึ
้ ง่ กาหนดและออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร ให้ เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ เป็ นหญิงมีครรภ์ มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
ครรภ์หนึง่ ไม่เกินเก้ าสิบวัน โดยสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้ างให้ เท่ากับค่าจ้ างในวันทางาน
ปกติ เป็ นเวลาไม่เกินสี่สิบห้ าวัน
(4) การลากิจ เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิลากิจธุระจาเป็ น โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็มใน
ปี หนึง่ ๆ ไม่เกินสามสิบวัน แต่ในปี ที่เริ่มเข้ าทางาน ถ้ าได้ รับการบรรจุไม่เต็มปี วัน
ลาที่กล่าวไว้ ให้ ลดลงตามจานวนเดือน ๆ ละสี่วนั แต่เมื่อรวมทังปี
้ แล้ ววันลากิจ
จะต้ องไม่เกินสิบห้ าวัน
(5) การลาครึ่งวันเช้ า – บ่ าย ให้ นบั เป็ นการลาครึ่งวันตามประเภทการลานัน้ ๆ
(6) การลาเพื่อฝึ กความพร้ อมทางทหาร เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพร้ อม
ทางทหาร ตามกาหนดระยะเวลาที่ราชการกาหนด โดยสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้ างให้
เท่ากับค่าจ้ างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวัน
(7) การลาอุปสมบท เจ้ าหน้ าที่ที่ยงั ไม่เคยอุปสมบท และได้ ทางานประจาในสหกรณ์
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี จะลาเพื่ออุปสมบทได้ ไม่เกินหนึ่งร้ อยยี่สิบวัน
ในกรณีที่ลาสิกขาบทก่อนครบกาหนดวันลา ผู้นนจะต้
ั ้ องกลับเข้ าทางาน
ภายในสามวัน นับแต่วนั ลาสิกขาบท และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็ นอันสิ ้นสุด
(8) การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย เจ้ าหน้ าที่
ที่นบั ถือศาสนาอิสลามและยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ มี
สิทธิขอลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการอนุญาตแล้ วจึงจะ
หยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดงั กล่าวได้ ไม่เกินสามสิบวัน
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(9) การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิขอลา
หยุดงานเพื่อรับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความสามารถได้ ในกรณี
ก. เพื่อประโยชน์ตอ่ การแรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อการเพิ่มทักษะ
ความชานาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของลูกจ้ าง
ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้ จดั ขึ ้น
สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้ ลกู จ้ างลาตาม (9) ก็ได้ หากในปี ที่ลานัน้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นเคย
ั้
ได้ รับอนุญาตให้ ลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความสามารถมาแล้ วไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หรื อ
สามครัง้ หรื อสหกรณ์มีเหตุผลชัดเจนแสดงให้ เห็นว่า การลาของลูกจ้ างอาจก่อให้ เกิดความเสียหาย
หรื อกระทบต่อการประกอบธุรกิจของสหกรณ์
ข้ อ 34 หลักเกณฑ์ การลา
(1) ผู้ขออนุญาตต้ องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ตอ่ ผู้บงั คับบัญชาผู้มีอานาจ
อนุญาตโดยเร็ว
(2) ผู้ขออนุญาตลาป่ วย ลาทาหมัน หรื อลาคลอดบุตร ต้ องเสนอใบลาต่อ
ผู้บงั คับบัญชาก่อนหรื อในวันเริ่มลา เว้ นแต่อาการป่ วยทาให้ ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว ก็ให้
เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลด้ วย
(3) การลาป่ วยต่อเนื่องกันเกินกว่าสามวัน ต้ องยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผน
ปัจจุบนั ชันหนึ
้ ง่ พร้ อมกับใบลา
(4) การลากิจ เจ้ าหน้ าที่ที่มีกิจธุระจาเป็ นอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ ยื่นใบลากิจ
ต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนวันที่เริ่ มลาตามสมควร และต้ องได้ รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดงานได้
(5) การลาพักผ่อน ให้ เจ้ าหน้ าที่ยื่นใบลาพักร้ อนต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนวันที่เริ่มลา
ตามสมควร และต้ องได้ รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดงานได้
ข้ อ 35 ผู้มีอานาจอนุญาตการลา
(1) ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการดาเนินการ มีอานาจอนุญาต
การลาของผู้จดั การ
(2) ผู้จดั การ มีอานาจอนุญาตการลาของเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนตามระเบียบที่กาหนดไว้
ข้ อ 36 ถ้ าวันหยุดทางานของสหกรณ์อยูใ่ นระหว่างวันลา ให้ นบั วันลาตามระเบียบราชการโดย
อนุโลม
ข้ อ 37 ถ้ าสหกรณ์มีความจาเป็ นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรี ยกให้ ผ้ รู ับอนุญาตให้ ลา กลับเข้ า
ทางานก่อนครบกาหนดการลาก็ได้
ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตให้ ลาถูกเรี ยกกลับเข้ าทางานก่อนครบกาหนดการลา ให้ ถือว่า
วันลาสิ ้นสุดในวันก่อนวันเข้ าทางาน หรื อในวันก่อนวันเดินทางกลับมาทางาน
ข้ อ 38 การลาที่มิได้ เป็ นจริงตามที่แจ้ ง สหกรณ์ถือว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นใช้
ั ้ สิทธิโดยไม่สจุ ริต อัน
เป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่ อาจถูกลงโทษได้
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หมวดที่ 9
การเลื่อนเงินเดือน
ข้ อ 39 สหกรณ์พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเจ้ าหน้ าที่ปีละหนึง่ ครัง้
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีเวลาทางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี ทางการเงินของสหกรณ์ มี
สิทธิได้ รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้ อ 40 ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้ าหน้ าที่ ให้ พิจารณาถึงความสามารถ ความคิดริเริ่ม ความ
อุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้ าที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน สหกรณ์ต้องจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพื่อเลื่อนเงินเดือนปี ละ 1 ครัง้
ในการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ของเจ้ าหน้ าที่ ให้ ผ้ จู ดั การเสนอบัญชีการเลื่อนเงินเดือน
ผ่านคณะกรรมการอานวยการ ให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ข้ อ 41 ให้ ประธานกรรมการดาเนินการมีอานาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้ าหน้ าที่ตาแหน่งต่ากว่า
ผู้จดั การในปี หนึง่ ๆ ได้ ไม่เกินสองขัน้ ถ้ าเกินกว่าสองขันต้
้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ประธานกรรมการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนของผู้จดั การได้
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดาเนินการ
หมวดที่ 10
การจ่ ายเงินโบนัส เงินบาเหน็จ และค่ าชดเชย
ข้ อ 42 เมื่อสิ ้นปี ทางการบัญชีหนึง่ ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสแก่เจ้ าหน้ าที่ได้
ตามข้ อบังคับของสหกรณ์
ให้ คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ตามส่วน
แห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือน ซึง่ ได้ รับในเดือนสุดท้ ายของปี
ทางการบัญชีนนั ้ ๆ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีเวลาทางานไม่เต็มปี ทางการบัญชีใด ๆ ให้ ได้ รับเงินโบนัสลดลงตาม
ส่วนแห่งเวลาทางานในปี นนั ้
ข้ อ 43 คณะกรรมการดาเนินการอาจระงับหรื องดจ่ายเงินโบนัส ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นปฏิ
ั ้ บตั หิ น้ าที่ผิดพลาดหรื อบกพร่องอยูเ่ ป็ นประจา
ไม่อทุ ิศเวลาให้ แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางการบัญชีเกินสมควร ทังไม่
้ พยายามขวนขวายแก้ ไข
ข้ อผิดพลาด หรื อข้ อบกพร่องของตน
ข้ อ 44 เจ้ าหน้ าที่คนใดทางานในสหกรณ์ด้วยความเรี ยบร้ อยเป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า
ห้ าปี ขึ ้นไป มีสิทธิได้ รับเงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง เว้ นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก
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การคานวณเงินบาเหน็จให้ เอาเงินเดือน ๆ สุดท้ าย คูณด้ วยจานวนปี ที่ทางานในสหกรณ์
เศษของปี ให้ คดิ ตามวันทางาน และให้ หกั วันลากิจออก
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาตังแต่
้ วนั บรรจุเจ้ าหน้ าที่เข้ าทางานในสหกรณ์
จนถึงวันที่ออกจากสหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่ที่ออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จให้ แก่ผ้ รู ับโอน
ประโยชน์ที่ตงไว้
ั ้ หรื อทายาทตามกฎหมาย
ข้ อ 45 เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาเหน็จแก่เจ้ าหน้ าที่ ให้ สหกรณ์ตงั ้ “เงินสารองจ่าย
บาเหน็จ” ไว้ โดยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยประจาปี ตามจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็น
สมควร
ข้ อ 46 เจ้ าหน้ าที่ที่ออกจากสหกรณ์เพราะสหกรณ์เลิกจ้ าง มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยจากสหกรณ์ ดังนี ้
(1) เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานติดต่อกันครบหนึง่ ร้ อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึง่ ปี โดยรวม
วันหยุด วันลา และวันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้ จา่ ยไม่น้อยกว่าค่าจ้ าง
อัตราสุดท้ ายสามสิบวัน
(2) เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานติดต่อกันครบหนึง่ ปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้ จา่ ยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายเก้ าสิบวัน
(3) เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้ จา่ ยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายร้ อย
แปดสิบวัน
(4) เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี โดยรวมวันหยุด วันลา และ
วันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้ จา่ ยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายสองร้ อยสี่สิบวัน
(5) เจ้ าหน้ าที่ที่ทางานติดต่อกันครบสิบปี ขึ ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่
สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้ จา่ ยไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายสามร้ อยวัน
การเลิกจ้ าง หมายความว่า การที่สหกรณ์ให้ เจ้ าหน้ าที่ออกจากงานโดยที่ไม่ได้ กระทา
ความผิดตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 47
ข้ อ 47 สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ถูกเลิกจ้ าง ในกรณีหนึง่ กรณีใด ดังต่อไปนี ้
(1) ทุจริตต่อหน้ าที่ หรื อกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาต่อสหกรณ์
(2) จงใจทาให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหาย
(3) ฝ่ าฝื นข้ อบังคับ หรื อระเบียบเกี่ยวกับการทางาน หรื อคาสัง่ อันชอบด้ วยกฎหมาย
ของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ ว เว้ นแต่เป็ นกรณีร้ายแรง
สหกรณ์ไม่จาเป็ นต้ องตักเตือน
(4) ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเวลาสิบห้ าวันทาการติดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(5) ประมาทเลินเล่อ เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง
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(6) ไม่ผา่ นการประเมินในรอบปี อย่างน้ อยสองครัง้ ติดต่อกัน
(7) ได้ รับโทษตามคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่โทษในความผิดที่ได้ กระทา
ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
ข้ อ 48 การเลิกจ้ างเจ้ าหน้ าที่คนใด ถ้ าการเลิกจ้ างนันเข้
้ าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยและเงิน
บาเหน็จตามระเบียบนี ้ ให้ สหกรณ์จา่ ยเงินบาเหน็จเฉพาะส่วนที่เกินค่าชดเชย ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นพึ
ั ้ งจะได้ รับ
ข้ อ 49 ค่ าชดเชยพิเศษ
(1) ในกรณีที่สหกรณ์ย้ายที่ทาการไปตัง้ ณ สถานที่อื่น อันมีผลกระทบสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตตามปกติของเจ้ าหน้ าที่หรื อครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ก่อนวันย้ ายที่ทาการของสหกรณ์ ในการนี ้ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ไม่ประสงค์จะไปทางานด้ วย ให้
เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้ างได้ โดยเจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ของอัตราค่าชดเชยที่เจ้ าหน้ าที่พงึ มีสิทธิได้ รับ
(2) ในกรณีที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้ องลดจานวนเจ้ าหน้ าที่ อันเนื่องจากการปรับปรุง
หน่วยงาน ระบบการทางาน หรื อการบริ การ สหกรณ์จะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
ก. แจ้ งวันที่เลิกจ้ าง และเหตุผลของการเลิกจ้ างให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถแจ้ งได้ หรื อแจ้ งการเลิกจ้ างน้ อยกว่าหกสิบวัน จะ
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าให้ เท่ากับค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายหกสิบวัน
ข. จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชย เท่ากับค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายสิบห้ าวัน
ต่อการทางานหนึง่ ปี สาหรับเจ้ าหน้ าที่ที่ทางานติดต่อกันเกินหกปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว
รวมแล้ วจะต้ องไม่เกินค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายสามร้ อยหกสิบวัน
ข้ อ 50 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดตายขณะดารงตาแหน่งในสหกรณ์ ให้ ทายาทหรื อผู้รับโอนประโยชน์ที่
ตังไว้
้ หรื อผู้จดั การศพ ได้ รับเงินช่วยทาศพจากสหกรณ์เป็ นจานวนสามเท่าของเงินเดือน ๆ สุดท้ าย
หมวดที่ 11
วินัย การสอบสวน และการลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ข้ อ 51 เจ้ าหน้ าที่ต้องรักษาวินยั โดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ ผู้ใดฝ่ าฝื นให้ ถือว่าผู้นนกระท
ั้
าผิดวินยั
ต้ องได้ รับโทษตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้
ข้ อ 52 วินยั ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ต้องรักษา มีดงั ต่อไปนี ้
(1) ต้ องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้ วยความ
บริ สทุ ธิ์ใจ
(2) ต้ องรักษาความลับของสหกรณ์ และไม่เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ขบวนการสหกรณ์
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(3) ต้ องให้ การต้ อนรับ คาชี ้แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และความสงเคราะห์
แก่ผ้ มู าติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้ า ทังต้
้ องสุภาพ เรี ยบร้ อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ
ประชาชนทัว่ ไป ห้ ามมิให้ ดหู มิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยูใ่ นความสุจริต
ห้ ามมิให้ กดขี่ขม่ เหงหรื อเบียดเบียนผู้ใด และห้ ามมิให้ อาศัยงานในหน้ าที่ของตน ไม่วา่ ในทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม หาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
(5) ต้ องขวนขวายปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ และรวดเร็ ว ให้ เกิดผลดี
และความก้ าวหน้ าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทังเอาใจใส่
้
ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้ องไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผู้บงั คับบัญชา
(7) ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ แบบแผนและวิธีปฏิบตั ขิ องสหกรณ์
(8) ต้ องอุทิศเวลาให้ แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ ้งหรื อทอดทิ ้งหน้ าที่ไม่ได้ และต้ อง
ปฏิบตั หิ น้ าที่และดารงตาแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่ เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ห้ ามมิให้ เป็ น หุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วนหรื อบริษัทใด ๆ
(9) ต้ องสุภาพเรี ยบร้ อย เชื่อฟั ง และไม่แสดงความกระด้ างกระเดื่องต่อผู้บงั คับบัญชา
ผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา ซึ่งสัง่ ในภารกิจของสหกรณ์โดยชอบ ใน
การปฏิบตั ภิ ารกิจของสหกรณ์ ห้ ามมิให้ กระทาการข้ ามผู้บงั คับบัญชาเหนือตน เว้ นแต่ผ้ บู งั คับบัญชา
เหนือตนขึ ้นไปสัง่ ให้ กระทา หรื อได้ รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครัง้ คราว
(10) ต้ องรักษาชื่อเสียงมิให้ ขึ ้นชื่อว่าประพฤติชวั่ ห้ ามมิให้ ประพฤติในทางที่ อาจทาให้
เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้ าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุราหรื อของมึนเมาอย่างอื่น
จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้ โทษ มีหนี ้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระทาหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่น
กระทาการอื่นใด ซึง่ อาจทาให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้ าที่
(11) ต้ องไม่เสพสุราหรื อของมึนเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นอันขาด
(12) ต้ องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้ องรักษาความสามัคคีในหมู่
ของผู้อยูใ่ นวงงานของสหกรณ์ และต้ องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้ เกิดการแตกแยก
สามัคคี หรื อก่อให้ เกิดความกระด้ างกระเดื่องในบรรดาผู้อยูใ่ นวงงานสหกรณ์
(13) ต้ องร่วมมือประสานงานด้ วยดีกบั ส่วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการสหกรณ์
ข้ อ 53 โทษผิดวินยั มี 3 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ให้ ออก
(3) ไล่ออก
สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะลงโทษเจ้ าหน้ าที่ตามความร้ ายแรงแห่งความผิด โดยไม่จาเป็ น
ต้ องเป็ นไปตามลาดับข้ างต้ นแต่ประการใด
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ข้ อ 54 การลงโทษไล่ออกนัน้ ให้ กระทาในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ดังระบุ
ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
อย่างร้ ายแรงต่อสหกรณ์
(2) กระทาความผิดและได้ รับโทษตามคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิด
ลหุโทษหรื อความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
(3) ต้ องคาพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(4) กระทาการทุจริต
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ อันเป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อสหกรณ์
(6) ขัดคาสัง่ ผู้บงั คับบัญชาซึง่ สัง่ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคาสัง่ นัน้
เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อสหกรณ์
(7) ละทิ ้งหน้ าที่อนั เป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อสหกรณ์
(8) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ จนเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหาย
อย่างร้ ายแรงต่อสหกรณ์
(9) ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
(10) ดูหมิ่ นเหยี ย ดหยามผู้ม าติดต่อในกิ จ การของสหกรณ์ หรื อกดขี่ ข่ม เหง หรื อ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ รวมทังผู
้ ้ มาติดต่อกับสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่าสิบห้ าวัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้ อ 55 การลงโทษให้ ออกนัน้ ให้ กระทาในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กระทาผิดวินยั เป็ นเหตุให้ เกิด
ความเสียหายต่อสหกรณ์ แต่ไม่ถึงขันร้
้ ายแรง ดังระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผู้บงั คับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้ อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ ้งหน้ าที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้ าที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็ นนิจสิน
(6) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้ าที่
ข้ อ 56 ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 58 การลงโทษทางวินยั ให้ ประธานกรรมการดาเนินการตัง้
คณะกรรมการดาเนินการ หรื อผู้จดั การอย่างน้ อยสามคน เป็ นคณะกรรมการสอบสวน
การสอบสวนนัน้ ให้ กระทาให้ เสร็จโดยเร็ ว อย่างช้ าไม่เกินสามสิบวัน นับตังแต่
้ วนั ที่
ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้ รับทราบคาสัง่ เว้ นแต่ประธานกรรมการดาเนินการจะกาหนดเป็ น
อย่างอื่น แม้ ผ้ ถู กู กล่าวหาตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ก็ให้ สอบสวนต่อไปจนแล้ วเสร็จ เมื่อ
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สอบสวนเสร็จแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้ อมทังส
้ านวนการสอบสวนต่อประธาน
กรรมการดาเนินการ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาต่อไป
ข้ อ 57 ในกรณีตอ่ ไปนี ้ให้ ถือว่าเป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ให้ ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้อง
ตังคณะกรรมการสอบสวน
้
(1) ต้ องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิด
อันกระทาโดยประมาท
(2) ต้ องคาพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(3) ทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริ ต และให้ การรับสารภาพเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
ผู้บงั คับบัญชา พนักงานสอบสวน หรื อศาล หรื อต้ องคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทาความผิดเช่นนัน้ แม้
จะมิได้ ถกู จาคุกก็ตาม
(4) จงใจขาดงานติดต่อกันเกินกว่าสิบห้ าวัน และผู้บงั คับบัญชาสอบสวนแล้ วเห็นว่า
ไม่มีเหตุอนั ควร
ข้ อ 58 เมื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั จนถูกตังกรรมการสอบสวน
้
หรื อถูก
กล่าวหาว่ากระทาผิดในคดีอาญา หรื อถูกฟ้องคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้
กระทาโดยประมาท ถ้ าผู้บงั คับบัญชาเห็นว่า หากผู้นนคงอยู
ั้
ใ่ นหน้ าที่ตอ่ ไปจะเป็ นการเสียหายต่อสหกรณ์
ก็ให้ รายงานตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาสัง่ พักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) คาสัง่ พักงานต้ องทาเป็ นหนังสือโดยระบุความผิด
(2) กาหนดระยะเวลาพักงานต้ องไม่เกินเจ็ดวัน
(3) ต้ องแจ้ งคาสัง่ พักงานให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบก่อนพักงาน
(4) สหกรณ์จะจ่ายเงินระหว่างที่ถกู พักงานในอัตราร้ อยละ 50 ของเงินเดือน
ถ้ าการสอบสวนพิจารณาได้ ความว่าผู้ถกู สัง่ พักงานมิได้ กระทาความผิด และไม่มีมลทิน
มัวหมองก็ดี หรื อผู้ถกู สัง่ พักงานได้ กระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรง ก็ดี คณะกรรมการดาเนินการต้ องสัง่ ให้ ผ้ ู
นันกลั
้ บเข้ าทางานในตาแหน่งเดิมหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า ส่วนเงินเดือนหรื อค่าจ้ างในระหว่างพักงาน
นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ เท่ากับเงินเดือนในวันทางานปกตินบั แต่วนั ที่ถกู สัง่ พักงาน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
ร้ อยละสิบห้ าต่อปี โดยให้ ถือว่าเงินตาม (4) เป็ นส่วนหนึ่งของเงินเดือน ถ้ าผู้ถกู สัง่ พักงานตายก่อนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ก็ให้ จา่ ยถึงวันที่ผ้ นู นตาย
ั้
ในกรณีที่ผ้ ถู กู สัง่ พักงานได้ กระทาผิดวินยั แต่ไม่ร้ายแรงถึงขันไล่
้ ออกหรื อให้ ออก ถ้ า
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าผู้ถกู สัง่ พักงานหย่อนความสามารถหรื อไม่เป็ นที่น่าไว้ วางใจ หากให้
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปจะเป็ นการเสียหายแก่สหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจสัง่ เลิกจ้ างได้
ถ้ าการสอบสวนพิจารณาได้ ความว่า ผู้ถกู สัง่ พักงานได้ กระทาผิดวินยั จริง ให้ ไล่ออก
ตามข้ อ 54 หรื อให้ ออกตามข้ อ 55 ตังแต่
้ วนั พักงาน หรื อแม้ จะไม่ได้ ความว่า ผู้ถกู สัง่ พักงานได้ กระทา
ผิดวินยั อย่างร้ ายแรง แต่มีมลทินมัวหมองในกรณีดงั กล่าวนันอยู
้ ่ ก็ให้ เลิกจ้ างเช่นเดียวกับกรณีตาม
ข้ อ 47 (3) ตังแต่
้ วนั ที่ถกู พักงาน
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ข้ อ 59 ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กระทาผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงขันไล่
้ ออกหรื อให้ ออก ถ้ าเห็นว่ามีเหตุ
อันควรลดหย่อน จะสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนันให้
้ ปรากฏเป็ นหนังสือและจะให้ ทาทัณฑ์
บนไว้ ด้วยก็ได้
ข้ อ 60 ในการสัง่ ลงโทษฐานผิดวินยั นัน้ ถ้ าผู้ที่ต้องรับโทษเป็ นเจ้ าหน้ าที่ตาแหน่งผู้จดั การ ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน ประธานกรรมการดาเนินการจึงสัง่ ลงโทษได้
ข้ อ 61 ให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ในบังคับบัญชา ให้ ปฏิบตั ิ
ตามวินยั อยูเ่ สมอ
ถ้ าผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ผู้บงั คับบัญชาต้ องพิจารณาว่าความผิดของผู้นนอยู
ั้ ่
ในอานาจของตนที่จะลงโทษหรื อไม่ ถ้ าอยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษได้ ก็ให้ สงั่ ลงโทษ ถ้ าเห็นว่าความผิด
นันเกิ
้ นกว่าที่ตนมีอานาจลงโทษ ก็ให้ รายงานต่อผู้มีอานาจเหนือขึ ้นไปให้ ลงโทษตามควรแก่ความผิด
ผู้จดั การหรื อหัวหน้ าฝ่ ายคนใด รู้วา่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั แต่ไม่รายงานหรื อ
ปกปิ ด ให้ ถือว่าผู้บงั คับบัญชานันกระท
้
าผิดวินยั ด้ วย
ข้ อ 62 เจ้ าหน้ าที่ที่ถกู ลงโทษฐานผิดวินยั ถ้ าเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ก็อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดาเนินการได้ โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการ ภายในสิบห้ าวันนับ
แต่วนั ทราบคาสัง่
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้ มีการรอการลงโทษตามคาสัง่ ของผู้มีอานาจ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ รับและพิจารณาคาขออุทธรณ์แล้ ว จะยกโทษ ลดโทษ
เพิ่มโทษ หรื อยืนตามคาสัง่ เดิมก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้ กระทาให้ เสร็จสิ ้นภายในสามสิบวัน นับตังแต่
้ วนั ได้ รับ
อุทธรณ์ มติของคณะกรรมการดาเนินการในการวินิจฉัยอุทธรณ์นนั ้ ถือเป็ นอันถึงที่สุด
หมวดที่ 12
การร้ องทุกข์
ข้ อ 63 ความหมายและขอบเขตของข้ อร้ องทุกข์
(1) ข้ อร้ องทุกข์ของเจ้ าหน้ าที่จะต้ องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความคิดเห็น หรื อข้ อขัดแย้ ง
ว่าด้ วยระบบหรื อวิธีการทางาน สิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรื อสภาพการจ้ าง ความประพฤติและความ
เป็ นธรรมของเจ้ าหน้ าที่
(2) ข้ อร้ องทุกข์จะต้ องมิใช่เรื่ องร้ องขอให้ แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง ปลดออก ไล่ออก
ซึง่ บุคคล
(3) ข้ อร้ องทุกข์จะต้ องเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทางาน มิใช่เรื่ องส่วนตัว เว้ นแต่เรื่ องนัน้
จะเกี่ยวข้ องกับการทางาน
ข้ อ 64 วิธีการและขัน้ ตอนการร้ องทุกข์
(1) เจ้ าหน้ าที่ที่ประสงค์จะร้ องทุกข์ ให้ ทาเป็ นหนังสือด้ วยตนเองยื่นต่อผู้จดั การ หรื อ
กรรมการดาเนินการที่ได้ รับมอบหมายภายในสามวัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีความขัดแย้ ง
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(2) ผู้จดั การ หรื อกรรมการดาเนินการที่ได้ รับมอบหมาย ต้ องทาการสอบสวนและ
พิจารณาวินิจฉัยให้ แล้ วเสร็จภายในห้ าวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคาร้ องทุกข์
(3) ผู้จดั การ หรื อกรรมการดาเนินการที่ได้ รับมอบหมายจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู
ร้ องทุกข์ด้วยการชี ้แจงทาความเข้ าใจหรื อวินิจฉัยเป็ นหนังสือก็ได้ การแจ้ งผลการพิจารณาโดยการชี ้แจง
ด้ วยวาจาให้ บนั ทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้ วย
(4) การพิจารณาคาร้ องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษ ผู้พิจารณาจะต้ องมิใช่ผ้ ทู ี่ออกคาสัง่ ลงโทษ
ข้ อ 65 การอุทธรณ์ คาวินิจฉัย
(1) ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจคาชี ้แจงหรื อคาวินิจฉัย
มีสิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ คณะกรรมการ
ดาเนินการภายในสิบห้ าวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคาชี ้แจงหรื อคาวินิจฉัย โดยยื่นเป็ นหนังสือที่เลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินการ
(2) เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ ต้ องทาการสอบสวนข้ อเท็จจริง และพิจารณา
ให้ แล้ วเสร็จภายในเจ็ดวัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
(3) เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ หรื อคณะกรรมการที่คณะกรรมการดาเนินการ
แต่งตัง้ ต้ องแจ้ งผลการพิจารณาคาอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการดาเนินการโดยเร็วที่สดุ ผลการพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประการใด ให้ เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการแจ้ งเป็ น
หนังสือต่อผู้อทุ ธรณ์
(4) ผลการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการถือเป็ นอันถึงที่สดุ
ข้ อ 66 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกี่ยวข้ อง
(1) ข้ อร้ องทุกข์จะได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้ วยความเป็ นธรรม
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถกู กลัน่ แกล้ ง ย้ ายหน้ าที่การงาน หรื อลงโทษแต่อย่างใด เว้ นแต่
จะเป็ นการร้ องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สจุ ริต
(3) เจ้ าหน้ าที่ที่ให้ การเป็ นพยาน หรื อให้ ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้ รับความ
คุ้มครองโดยไม่ถกู กลัน่ แกล้ ง ย้ ายหน้ าที่การงาน หรื อลงโทษ เว้ นแต่เจ้ าหน้ าที่ ที่ให้ การด้ วยอคติ
ปรักปรา ให้ ร้ายเป็ นเท็จ หรื อไม่ให้ ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง
หมวดที่ 13
การสิน้ สุดการจ้ าง
ข้ อ 67 การจ้ างงานสิ ้นสุดด้ วยเหตุหนึง่ เหตุใด ดังนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 7
(4) อายุครบหกสิบปี หรื อหกสิบห้ าปี ตามข้ อ 70
(5) เลิกจ้ าง
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ข้ อ 68 ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่เสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้ างหรื อเงินอื่นให้ แก่ทายาทโดยธรรม
ของเจ้ าหน้ าที่ที่เสียชีวิต ส่วนเงินทดแทนหรื อประโยชน์ทดแทน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยเงิน
ทดแทนหรื อกฎหมายประกันสังคม
ข้ อ 69 เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 7 นัน้ ให้ ถือว่าออกจากงานตังแต่
้ วนั ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการลงมติว่าขาดคุณสมบัติ
ข้ อ 70 เจ้ าหน้ าที่คนใดมีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ ให้ เป็ นอันออกจากงานเมื่อสิ ้นเดือนเกิด
สาหรับตาแหน่งผู้จดั การให้ ดารงตาแหน่งจนอายุครบหกสิบห้ าปี บริบรู ณ์เมื่อสิ ้นเดือนเกิด เว้ นแต่จะ
ได้ รับการต่ออายุการทางานอีกหนึง่ หรื อหลายเดือน แต่รวมแล้ วไม่เกินสิบสองเดือน
ข้ อ 71 คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจเลิกจ้ างเจ้ าหน้ าที่ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตาแหน่งที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นด
ั ้ ารงอยู่
(2) เมื่อมีเหตุอนั สมควรซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นหย่
ั ้ อน
สมรรถภาพในการปฏิบตั งิ าน หรื อมีความบกพร่องในการปฏิบตั งิ านอยูเ่ นือง ๆ หรื อไม่อาจไว้ วางใจให้
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปได้
(3) เมื่อมีมลทินหรื อมัวหมองในกรณีความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
หรื อในกรณีมี
ความผิดในคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
(4) เมื่อต้ องรับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อ
ความผิดอันได้ กระทาโดยประมาท
(5) เลิกจ้ างตามสัญญาจ้ าง
(6) ไม่ผา่ นการประเมินผลงานในรอบปี อย่างน้ อย 2 ครัง้ ติดต่อกัน

หมวดที่ 14
สวัสดิการ
ข้ อ 72 ให้ เจ้ าหน้ าที่ใช้ สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลทุกกรณีจากกองทุนประกันสังคมที่สหกรณ์
ได้ จา่ ยเงินสมทบตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เว้ นแต่การประสบอุบตั เิ หตุอนั เนื่องจากการ
ทางานในสหกรณ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ
ข้ อ 73 เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตร คูส่ มรส และบิดามารดาได้ โดยอนุโลม
ตามระเบียบของทางราชการ แต่ไม่เกินวงเงินห้ าพันบาทต่อปี
หากบุตร คูส่ มรส และบิดามารดาของเจ้ าหน้ าที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากที่อื่น
อยูแ่ ล้ ว ไม่มีสิทธิได้ รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี ้
ข้ อ 74 เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนบุตร ให้ เบิกได้ โดยอนุโลมตามระเบียบ
ของทางราชการ
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ข้ อ 75 คณะกรรมการดาเนินการอาจให้ สวัสดิการแก่เจ้ าหน้ าที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
นอกจากที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้
หมวดที่ 15
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 76 เจ้ าหน้ าที่ที่บรรจุเข้ าทางานอยูแ่ ล้ วก่อนใช้ ระเบียบนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ตาม
ระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2553

(นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด

