
ระบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมกลาพระนครหนือ  จ ากัด 

วาดวย  จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2560 

----------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความ฿นขอบังคับสหกรณ์ ฌขอ ฌ65 (9), ขอฌยย ละฌ89(5) ทีไประชุม
คณะกรรมการด านินการฌชุดทีไ ฌผรฌครัๅงทีไ ป0นผฟภบฌมืไอวันพฤหัสบดีทีไ ฌผพฌสิงหาคมฌผฟภบฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌ
จงึก าหนดระบียบวาดวยฌจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ ดังตอเปนีๅ 
 ขอฌฌ1.    ระบียบนีๅรียกวาฌ“ระบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมกลาพระนครหนือฌจ ากัดฌ
วาดวยฌฌฌจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌฌพ.ศ. 2560” 
 ขอฌ 2.    ระบียบนีๅ฿ห฿ชบังคับตัๅงตวันทีไฌป มกราคมฌผฟภป  ปนตนเป 

 ขอฌ 3.    ฿หยกลิกบรรดาประกาศฌฌมติทีไประชุมคณะกรรมการด านินการฌฌระบียบอืไน฿ดทีไมี
อยูกอนวัน฿ชระบียบนีๅฌฌซึไงมขีอก าหนดขัดหรอืยงกับระบียบนีๅฌฌ฿ห฿ชระบียบนีๅทน 

 ขอฌ 4.    ฿นระบียบนีๅ 
              “จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์”ฌหมายความวาฌพนักงานละลูกจางสหกรณ์ออม
ทรัพย์พระจอมกลาพระนครหนอืฌจ ากัดฌทีไสหกรณ์จางเวปฏิบัติงานประจ า 
              “ผูบังคับบัญชา”ฌหมายความวาฌฌคณะกรรมการด านินการหรือประธานกรรมการ
ด านนิการหรอืผูจัดการ 
 

หมวด  1 
อัตราก าลัง  ละต าหนงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ 

 ขอฌฌ5.    ฿หสหกรณ์จางจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ตามจ านวนทีไจ าปนกการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ ์

 ขอฌ 6.    ต าหนงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌฌมีดังนีๅ 
(1) ลูกจางฌฌ 
(2) พนักงานฌฌเดก 

(ก) พนักงานประจ าหนวยฌฌชนฌฌพนักงานการงินฌฌพนักงานบัญชีฌฌพนักงาน
ธุรการฌพนักงานยานพาหนะฌฌฯลฯ 

(ข) ผูชวยหัวหนางานฌฌหรอืผูชวยหัวหนาฝาย 

(ค) หัวหนางานหรอืหัวหนาฝาย 

(ง) รองผูจัดการหรอืผูชวยผูจัดการ 
(จ) ผูจัดการ 

/หมวดฌผธ   
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หมวด  2 

อัตรางนิดือน 

 ขอฌ 7.    ฿หก าหนดอัตรางินดือนส าหรับจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ตามบัญชีงินดือนฌ
ดังนีๅ 

ต าหนงนระดับ 
การปรับครงสรางบัญชีงนิดือน 

ขัๅนตไ า ขัๅนสูง 
วิชาชีพฉพาะฯ 

ปฏิบัติการฌฌฒปริญญาตรีณ 
 

ปฟถบบบธบบ 

 

ฟบถพพบธบบ 

หัวหนางาน / ฝายฌ-ฌผูชวยผูจัดการฌ-ฌรองผูจัดการ ผพถบพบธบบ ภฟถมพบธบบ 

ผูจัดการ ฝผถยยบธบบ ยมถมฝบธบบ 

ทัไวไป 

ปฏิบัติงานฌฌฒเมตไ ากวาประยคมัธยมศึกษาตอนตนณ 
 

ภถยภบธบบ 

 

ผรถยบบธบบ 

ปฏิบัติงานฌฌฒประกาศนยีบัตรวิชาชีพณ 
ปฏิบัติงานฌฌฒประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัๅนสูงณ 

ยถรรบธบบ 

ปปถบยบธบบ 
ฝรถรยบธบบ 

 

หมวด  3 

การรับสมัคร  การคัดลือก  การบรรจุ  ละการตงตัๅง 
 ขอฌ 8.    ผูทีไจะเดรับการบรรจุตงตัๅงปนจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอเปนีๅ 

(1) มีสัญชาติเทย 

(2) มีอายุเมตไ ากวาสิบปดปบริบูรณ์ 
(3) ปนผูลืไอม฿ส฿นการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์฿จ 

(4) เมปนผูมีกายทุพพลภาพฌเรความสามารถฌฌหรือจิตฟันฟือนเมสมประกอบฌ
ทัๅงเมปนรครๅือนฌฌวัณรค฿นระยะอันตรายฌฌรคทาชาง฿นระยะทีไปรากฏ
อาการปนทีไรังกียจกสังคมฌฌรคยาสพติด฿หทษฌรคพิษสุรารืๅอรังฌหรอืรค
อยางอืไนตามทีไคณะกรรมการด านินการก าหนด 

(5) เมปนผูบกพรอง฿นศีลธรรมอันดี 
(6) เมปนผูมหีนีๅสนิลนพนตัว 

/ฒมณฌเมปนผูคยถูกลงทษ   
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(7) เมปนผูคยถูกลงทษถึงตองออกจากสหกรณ์ฌฌหรอืออกจากองค์การของรัฐบาลฌ
หรอืสถาบันอืไน 

(8) เมปนผูคยรับทษจ าคุกดยค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หจ าคุกฌวนตความผิดลหุทษฌ
หรอืความผิดอันเดกระท าดยประมาท 

ขอฌฌ9. ฿หคณะกรรมการด านินการมีอ านาจพิจารณาก าหนดการรับสมัครฌการคัดลือกฌ
การบรรจุฌละการตงตัๅงฌฌตามหลักกณฑ฿์นระบียบนีๅ 

ขอฌ 10.   การรับสมัครฌ฿หประธานกรรมการด านินการดยความหในชอบของคณะกรรมการ
ด านินการประกาศรับสมัครฌฌมีก าหนดวลาเมนอยกวาฌ15 วันฌดยปดประกาศเวฌณฌส านักงาน
สหกรณ์ 
 ขอฌ 11. ฿หผูทีไประสงค์จะสมัครขารับการคัดลือกฌฌยืไน฿บสมัครตามบบทีไสหกรณ์ก าหนด
พรอมดวยฌฌหลักฐานสดงพืๅนความรูฌส านาทะบียนบานฌละหนังสือรับรองของพทย์ผนปัจจุบัน
ชัๅนหนึไงสาขาวชกรรมฌฌซึไงรับรองผูสมัครตามความ฿นขอฌ8(4)  ละรับรองดวยวาผูสมัครปนผูมี
อนามัยสมบูรณ์ 
  ฿หยืไน฿บสมัครดวยตนองตอสหกรณ์ฌฌละตองช าระคาธรรมนียมสมัครคนละหนึไง
รอยบาทฌงินคาธรรมนียมสมัครนีๅฌสหกรณ์จะเมคืน฿หเมวากรณี฿ดฌโฌ 
 ขอฌ 12.   ฿หคณะกรรมการด านินการตงตัๅงกรรมการคัดลือกหรือสอบคัดลือกขึๅนคณะ
หนึไงฌมีจ านวนเมนอยกวาฌ3 คนฌดย฿หมีต าหนงปนประธานกรรมการคนหนึไงฌฌละลขานุการคน
หนึไงฌฌ฿นจ านวนนีๅ฿หมีผูจัดการปนกรรมการดยต าหนงพืไอด านินการคัดลือก 

 ขอฌฌ13.   ฿นการคัดลือก฿หคณะกรรมการทดสอบผูสมัคร฿นวิชาทีไก าหนดเว฿นขอฌ14   ตามทีไ
หในสมควร 
 ขอฌฌ14.   ฿นการคัดลือกฌ฿หคณะกรรมการคัดลือกจัด฿หสอบ฿นวิชาดังตอเปนีๅ 

(1) ความรูกีไยวกับกฎหมายฌกฎขอบังคับฌระบียบฌละวิธีปฏิบัติงานกีไยวกับ
สหกรณ์ 

(2) คณิตศาสตร์ละหรอืบัญชี 
(3) ความรูละการ฿ชงานกีไยวกับคอมพิวตอร์ 
(4) ความรูกีไยวกับงาน฿นต าหนงหนาทีไ 
(5) สัมภาษณ์ 

  ผูสอบคัดลือกตองเดคะนนเมนอยกวารอยละฌ60 ของตละวิชาฌฌจงึจะถือวาปน
ผูสอบคัดลือกเด 

/ขอฌปฟธฌ   
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 ขอฌฌ15.   มืไอการคัดลือกสรใจสิๅนลวฌฌ฿หประธานกรรมการคัดลือกประกาศรายชืไอผูเดรับ
การคัดลือกตามล าดับคะนนเวฌณฌส านักงานของสหกรณ์ฌฌละ฿หสนอผลการคัดลือกตอ
คณะกรรมการด านินการดยรใว 
 ขอฌฌ16.   ฿หคณะกรรมการด านินการพิจารณาบรรจุฌละตงตัๅงผูเดรับการคัดลือกฌรียง
ตามล าดับจากคะนนสูงมาหาตไ าฌฌปนจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ 
 ขอฌฌ17.   การบรรจุละตงตัๅงฌฌหรือลืไอนต าหนงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์฿หด ารง
ต าหนงฌตองปนเปตามหลักกณฑด์ังตอเปนีๅ 

(1) ลูกจาง 
 ตองเดรับประกาศนยีบัตรเมตไ ากวาประถมศึกษา 
(2) พนักงาน 

(ก) ตองปนผูเดรับประกาศนียบัตรเมตไ ากวาประยคมัธยมศกึษาตอนตนหรือ
ทียบทาหรอื 

(ข) ปนผูเดรับประกาศนยีบัตรเมตไ ากวาประกาศนยีบัตรวิชาชีพฌ(ปวช.) 

(3) ผูชวยผูจัดการฌหรอืรองผูจัดการ 
ฒกณฌฌตองเดรับปริญญาตรีฌฌหรือทียบทาเดเมตไ ากวาปริญญาตรี฿นทางทีไ

สหกรณ์ตองการฌหรอื 

ฒขณฌฌตองเดรับอนุปริญญาฌหรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงฌซึไงทียบกวาเดเม
ตไ ากวาอนุปริญญา฿นทางทีไสหกรณ์ตองการฌหรอื 

ฒคณฌฌตองด ารงต าหนงพนักงาน฿นสหกรณ์มาลวเมนอยกวาฌ3 ป 
(4) ผูจัดการ 

ฒกณฌฌตองมีพืๅนฐานความรูตามขอฌ(3) ละด ารงต าหนงผูชวยผูจัดการฌหรือ
รองผูจัดการฌฌ฿นสหกรณ์มาลวเมนอยกวาฌ1 ปฌหรอื 

ฒขณ ตองด ารงต าหนงผูชวยผูจัดการฌฌหรือรองผูจัดการ฿นสหกรณ์มาลวเม
นอยกวา 2 ปฌฌหรอืด ารงต าหนงพนักงาน฿นสหกรณ์มาลวเมนอยกวาฌ5 

ป 
ฒคณฌฌมีวุฒทิีไหมาะสมกต าหนงตามทีไคณะกรรมการด านินการก าหนด 

              ฿นกรณีทีไมีหตุควรยกวนการปฏิบัติตามหลักกณฑ์฿นขอนีๅฌ฿หคณะกรรมการ
ด านนิการพิจารณาปนรายฌโฌ 
 

/ขอฌปยธฌ  
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 ขอฌ 18.   ประธานกรรมการด านินการมีอ านาจบรรจุละตงตัๅงฌฌหรือลืไอนต าหนง
จาหนาทีไประจ าของฌสหกรณ์ทีไ฿หด ารงต าหนงซึไงเมสูงกวาผูชวยผูจัดการหรือรองผูจัดการเดทุก
ต าหนงฌภาย฿นจ านวนอัตราต าหนงทีไคณะกรรมการด านินการก าหนด 

 ขอฌ 19.   การลืไอนต าหนงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌ฿หประธานกรรมการด านินการ
พิจารณาผูทีไมีคุณวุฒิฌความสามารถฌประสบการณ์ฌละความหมาะสมกต าหนงฌสนอขอรับ
ความหในชอบจากคณะกรรมการด านินการกอนฌมืไอเดรับความหในชอบลวฌประธานกรรมการ
ด านนิการจึงสัไงบรรจุละตงตัๅงฌหรอืลืไอนต าหนงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์เด 
 ขอฌ 20.   การบรรจุละตงตัๅงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌฌ฿หบรรจุ฿นอัตรางินดือนตาม
บัญชอีัตรางินดอืนของสหกรณ์ฌดยความหในชอบของคณะกรรมการด านินการฌดังตอเปนีๅ 
  ผูเดรับการลืไอนขึๅนด ารงต าหนงผูชวยฝายฌหรือหัวหนาฝายฌหรือผูชวยผูจัดการฌ
หรอืรองผูจัดการฌหรอืผูจัดการจะ฿หเดรับงินดือนสูงกวาขัๅนตไ าสุดของต าหนงนัๅนเมเดฌฌตถาผูนัๅน
เดรับงินดือนดิมสูงกวาขัๅนตไ าสุดของต าหนง฿หมฌฌกใ฿หเดรับขัๅนทีไทากับงินดือนดิมฌฌสหกรณ์
อาจพิไมคาครองชีพกจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์เดตามทีไสหกรณก์ าหนด 

 ขอฌฌ21.   ถาต าหนงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ทีไวางฌละยังมิเดตงตัๅง฿หผูด ารงต าหนง
นัๅนฌหรือผูด ารงต าหนงเมสามารถปฏิบัติหนาทีไปนครัๅงคราวฌประธานกรรมการด านินการมี
อ านาจสัไง฿หจาหนาทีไประจ าของฌสหกรณ์ทีไหในสมควรรักษาการ฿นต าหนงหรือท าการทน
ชัไวคราวเวฌตการสัไง฿หรักษาการ฿นต าหนงผูชวยผูจัดการฌฌหรือรองผูจัดการฌหรือผูจัดการฌฌตอง
เดรับความหในชอบจากคณะกรรมการด านินการกอน 

 ขอฌฌ22.   ฿นกรณีทีไมีการปลีไยนตัวผูจัดการฌฌ฿หคณะกรรมการด านินการจัด฿หมีการ
ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีฌฌละการงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ฌฌพืไอทราบฐานะอัน
ทจรงิของสหกรณ์กอนทีไจะเดสงมอบกัน 

 

หมวด  4 

หลักประกันของจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ 
 ขอฌฌ23.   ฿นการบรรจุละตงตัๅงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌตอง฿หจาหนาทีไประจ าของ
สหกรณ์ท าหนังสือสัญญาจางเวปนหลักฐานตามบบทีไสหกรณ์ก าหนดฌละ฿หคณะกรรมการ
ด านินการก าหนด฿หมหีลักประกันฌดังนีๅ 
 

 

นหมวดฌพธฌ   



-ภ- 

 

(1) มีงินสดจ านวนเมนอยกวาทีไคณะกรรมการด านินการก าหนดฝากเวกับ
สหกรณ์ละ 

(2) มีบุคคลซึไงคณะกรรมการด านินการหในสมควรอยางนอยหนึไงคนฌปนผูคๅ า
ประกันอยางเมมจี ากัด 

(3) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลเทยฌกรมธรรม์ประกันภัยฌหรือหลักทรัพย์อยางอืไนฌซึไง
คณะกรรมการด านินการหในสมควรจ าน าตอสหกรณ์ฌฌหรอื 

(4) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอืไนฌจ านองปนประกันตอ
สหกรณ์ 

              ฿หคณะกรรมการด านินการก าหนดจ านวนรวมหงมูลคาของทรัพย์สินทีไ฿ชปน
หลักประกันตามทีไหในสมควรกลักษณะฌฌละปริมาณของงาน฿นความรับผิดชอบของจาหนาทีไ
ประจ าของสหกรณ์ตละคนฌฌพืไอ฿หคุมกความสียหายอันอาจจะกิดมขีึๅน 

 

หมวด  5 

การลืไอนงนิดือน 

 ขอฌ 24.   สหกรณ์พิจารณาลืไอนงนิดือนจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ปละฌ1 ครัๅง 
  จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ซึไงมีวลาท างาน฿นสหกรณ์ครบปดดือน฿นรอบป
บัญชขีองสหกรณ์ฌฌจงึจะมีสทิธิเดรับการพิจารณาลืไอนงนิดือน 

 ขอฌฌ25.   ฿นการลืไ อน งิน ดือนของจาหน าทีไ ป ระจ าของสหกรณ์ ฌ฿หพิ จารณ าถึ ง
ความสามารถฌการริริไมฌฌความอุตสาหะฌความรับผิดชอบฌคุณภาพฌละปริมาณงาน฿นหนาทีไฌ
ตลอดจนความประพฤติละสมรรถภาพ฿นการปฏิบัติงานฌทัๅงนีๅฌตองอยูภาย฿นวงงินประมาณการ
รายจายส าหรับลืไอนงินดือนประจ าป 
 ขอฌ 26.   ผูจัดการมีอ านาจลืไอนงินดือนของจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌซึไงด ารงต าหนง
เมสูงกวารองผูจัดการ฿นปหนึไงฌโฌเดเมกินรอยละหาฌถากินกวานัๅนตองเดรับความหในชอบจาก
คณะกรรมการด านินการฌตเมกินรอยละสิบ 

 ขอฌฌ27.   การลืไอนงนิดือนผูจัดการฌปนอ านาจของคณะกรรมการด านินการ 
 

 

 

 

นหมวดฌภธฌ   



-ม- 

 

หมวด  6 

การจายงนิบนัส  คาชดชย  กองทุนส ารองลีๅยงชีพ  ละงนิชวยท าศพ 

 ขอฌ 28.   มืไอสิๅนปบัญชีหนึไงฌโฌฌสหกรณ์อาจจัดสรรก าเรปนบนัสกจาหนาทีไประจ าของ
สหกรณ์เดตามขอบังคับของสหกรณ์ 
  ฿หคณะกรรมการด านินการก าหนดจ านวนงินบนัสทีไจะจาย฿หกจาหนาทีไประจ า
ของสหกรณ์ตามสวนหงอัตรางินดือนของตละคนฌตอยางสูงตองเมกินสีไทาของงินดือนซึไง
เดรับ฿นดือนสุดทายของปทางบัญชีนัๅน 

  จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ผู฿ดมีวลาท างานเมตใมปการงิน฿ดฌโฌ฿หเดรับบนัส
ลดลงตามสวนหงวลาการท างาน฿นปนัๅนฌตระยะวลาปฏิบัติงานเมนอยกวาสามดือน 

 ขอฌฌ29.   คณะกรรมการด านินการอาจเมจายงินบนัสฌเมวาทัๅงหมดหรือบางสวน฿หก
จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์คน฿ดกใเดฌหากปรากฎวาจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์คนนัๅนฌปฏิบัติ
หนาทีไผิดพลาดหรือบกพรองอยู ปนประจ าฌทัๅงเมพยายามขวนขวายกเขขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองของตนฌละเมอุทิศวลา฿หกสหกรณ์ตามสมควร 
 ขอฌฌ30.   จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ฌพราะสหกรณ์ลิกจางดยเมเด
กระท าความผดิมีสทิธิเดรับคาชดชยจากสหกรณ์ดังนีๅ 

(1) ท างานติดตอกันครบหนึไงรอยยีไสิบวันฌตเมครบหนึไงปฌดยรวมวันหยุดฌวันลาฌ
ละวันทีไฌสหกรณ์สัไง฿หหยุดงานพืไอประยชน์ของสหกรณ์ฌ฿หจายเมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน 

(2) ท างานติดตอกันครบหนึไงปฌตเมครบสามปฌดยรวมวันหยุดฌวันลาฌละวันทีไ
สหกรณ์สัไง฿หหยุดงานพืไอประยชน์ของสหกรณ์ฌฌ฿หจายเมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายกาสบิวัน 

(3) ท างานติดตอกันครบสามปฌตเมครบหกปฌดยรวมวันหยุดฌวันลาฌละวันทีไ
สหกรณ์สัไง฿หหยุดงานพืไอประยชน์ของสหกรณ์ฌ฿หจายเมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายหนึไงรอยปดสิบวัน 

(4) ท างานติดตอกันครบหกปฌตเมครบสิบปฌดยรวมวันหยุดฌวันลาฌละวันทีไ
สหกรณ์สัไง฿หหยุดงานพืไอประยชน์ของสหกรณ์ฌ฿หจายเมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายสองรอยสีไสิบวัน 

 

 

นฒฟณฌท างานติดตอกันฌ   



-8- 

 

(5) ท างานติดตอกันครบสิบปขึๅนเปฌดยรวมวันหยุดฌวันลาฌละวันทีไสหกรณ์สัไง฿ห
หยุดงานฌพืไอประยชน์ของสหกรณ์ฌ฿หจายเมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยวัน 

  อนึไงฌสหกรณ์เมตองจายคาชดชย฿หจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ทีไมีก าหนด
ระยะวลาจางเวนนอนฌฌละลิกจางตามก าหนดระยะวลานัๅนฌฌหรือจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์
ทีไสหกรณ์จง฿หทราบปนหนังสือตรกวาฌ฿หทดลองปฏิบัติงาน฿นระยะวลาเมกินหนึไงรอยปด
สิบวันฌละยังอยู฿นระยะวลานัๅน 

 ขอฌ 31. พืไอประยชน์กจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌฌ฿หสหกรณ์จัดตัๅงกองทุนส ารองลีๅยงชีพฌ
ตามทีไคณะกรรมการด านินการหในสมควร 
 ขอฌ 32.   ภาษีงนิเดอันพึงช าระตามกฎหมายฌ฿หผูทีไเดรับงนิชดชยฌปนผูจายทัๅงสิๅน 

 ขอฌ 33.   จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์คน฿ดตาย฿นระหวางอยู฿นต าหนงฌฌ฿หทายาทหรือ
ผูจัดการมรดกมีสิทธิเดรับฌฌ“งินชวยท าศพ”ฌฌจากสหกรณ์ 
  งินชวยท าศพ฿หเดรับคราวดียวฌฌปนจ านวนฌฝฌทาของอัตรางินดือนทีไเดรับครัๅง
สุดทาย 

  มืไอบิดาหรือมารดาของจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ถึงกกรรมฌฒเมรวมบิดาหรือ
มารดาบุญธรรมณฌ฿หมสีิทธิรับงินสงคราะห์กีไยวกับการท าศพฌศพละหนึไงหมืไนบาทถวน 

  

หมวด  7 

การพนจากต าหนง 
 ขอฌ 34.   จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ออกจากงานมืไอ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติตามขอฌฌ8 

(4) กษียณอายุตามทีไก าหนดเว฿นขอฌฌ40 

(5) ลิกจาง 
(6) ฿หออก 

(7) เลออก 

 

 

/ขอฌฝฟธฌ  



-ร- 

 

   ขอฌฌ35.   จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ผู฿ดประสงค์จะลาออกจากงานกใยอมท าเดฌดยยืไน
หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาดยตรงของตนฌพืไอสนอตามล าดับจนถึงคณะกรรมการ
ด านนิการฌมืไอคณะกรรมการด านินการพจิารณาอนุญาตลวฌฌจึง฿หถือวาออกจากงาน 

 ขอฌ 36.   จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ซึไงขาดคุณสมบัติตามขอฌ8 นัๅนฌ฿หถือวาออกจากงาน
ตัๅงตวันทีไคณะกรรมการด านินการลงมติ 
 ขอฌ 37.   จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์คน฿ดมีอายุครบฌ60 ปบริบูรณ์ฌฌ฿หปนอันออกจาก
งานฌณฌวันทีไฌฝปฌธันวาคมฌของทุกปฌซึไงปนปทีไผูนัๅนมีอายุครบฌ60 ปบริบูรณ์ฌวนตจะเดมีการตอ
อายุการท างานอีกคราวละฌ1  ปฌจนอายุครบฌ65 ปบริบูรณ์ 
   การตออายุการท างานของจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ตามวรรคกอนฌจะท าเดต
฿นกรณีทีไมีหตุพิศษฌพืไอประยชน์อยางยิไงกสหกรณ์ฌละผูนัๅนยังมีสุขภาพสมบูรณ์พียงพอทีไจะ
ปฏิบัติงานดยมีสมรรถภาพฌฌทัๅงนีๅฌตองเดรับความหในชอบจากคณะกรรมการด านินการ 
 ขอฌ 38.   คณะกรรมการด านินการมีอ านาจลิกจางจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ฌ฿นกรณี
ดังตอเปนีๅ 

(1) มืไอสหกรณ์ยุบต าหนงทีไผูนัๅนด ารงอยู 
(2) มืไอมีหตุอันสมควรฌซึไงคณะกรรมการด านินการสนอความหในวาฌฌผูนัๅน

หยอนสมรรถภาพ฿นการปฏิบัติงานฌหรือมีความบกพรอง฿นการปฏิบัติงานอยู
นืองฌโฌหรอืเมอาจเววาง฿จผูนัๅน฿นการปฏิบัติหนาทีไตอเปเด 

(3) จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์เมปฏิบัติตามขอดังตอเปนีๅ 
(ก) ตอง฿หการตอนรับฌค าชีๅจงฌความสะดวกฌความปนธรรมฌละความ

สงคราะห์กสมาชิกฌหรอืผูมาติดตอ฿นกิจการของสหกรณ์ดยมิชักชาฌทัๅง
ตองสุภาพรียบรอยตอฌประชาชนทัไวเปฌฌละหามมิ฿หดูหมิไนหยียดหยาม
บุคคล฿ดฌโ 

(ข) ตองปฏิบัติหนาทีไดวยความซืไอสัตย์ทีไยงธรรมละประพฤติตนอยู฿นความ
สุจริตฌทัๅงตองเมกระท าการหรือยอม฿หผูอืไนกระท าการหาผลประยชน์
อยาง฿ดฌโฌอันอาจปนทาง฿หสียความทีไยงธรรมหรือความเววาง฿จ฿น
การปฏิบัติหนาทีไฌหามมิ฿หกดขีไฌขมหงหรือบียดบียนผู฿ดฌละหามมิ฿ห
อาศัยหรือยอม฿หผูอืไนอาศัยงาน฿นหนาทีไของตนฌเมวาดยตรงหรือ
ทางออมหาผลประยชน์฿หกตนหรอืผูอืไน 

 

/ฒคณฌฌตองขวนขวายปฏิบัติฌ  



-ปบ- 

 

(ค) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาทีไดวยความอุตสาหะละรวดรใว฿หกิดผลดีละ
ความกาวหนากสหกรณ์ละสมาชิกสหกรณ์ทัๅงตองอา฿จ฿สระมัดระวัง
รักษาประยชน์ของสหกรณ์ 

(ง) ตองเมรายงานทใจหรือสนอความหในทีไเมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
(จ) ตองปฏิบัติตามขอบังคับฌระบียบฌค าสัไ งฌบบผนละวิธีปฏิบัติของ

สหกรณ์ฌละตองสน฿จ฿นระบียบปฏิบัติงานของสวนราชการฌหรอืสถาบัน
อืไนทีไกีไยวของกับกิจการ฿นหนาทีไของตน 

(ฉ) ตองอุทิศวลาของตน฿หกกิจการสหกรณ์ฌจะละทิๅงหรือทอดทิๅ งหนาทีไ
เมเดฌหามม฿ิหปนตัวกระท าการ฿หหางหุนสวนหรือบริษัท฿ดฌโฌ 

(ช) ตองสุภาพรียบรอยฌชืไอฟังฌละเมสดงความกระดางกระดืไองตอ
ผูบังคับบัญชาฌซึไงสัไงฌฌ฿นกิจการของสหกรณ์ดยชอบ฿นการปฏิบัติกิจการ
ของสหกรณ์ฌหามมิ฿หกระท าการขามฌผูบังคับบัญชาหนือตนฌวนต
ผูบังคับบัญชาหนือขึๅนเปฌสัไง฿หกระท าหรือเดรับอนุญาตปนพิศษปน
ครัๅงคราว 

(ซ) ตองรักษาชืไอสียงมิ฿หขึๅนชืไอวาปนผูประพฤติชัไวฌหามมิ฿หประพฤติ฿นทาง
ทีไอาจท า฿หสืไอมสียกียรติศักดิ์ของต าหนงหนาทีไฌชนฌประพฤติตนปน
คนสพลฌฌสพสุราหรอืของมาอยางอืไนจนเมสามารถครองสติเดฌสพยา
สพติด฿หทษฌมีหนีๅสินรุงรังฌลนการพนันฌกระท าหรือยอม฿หผูอืไนกระท า
การอืไน฿ดฌซึไงอาจท า฿หสืไอมสียฌกียรตศิักดิ์ของต าหนงหนาทีไ 

(ฌ) ตองเมสพสุราหรอืของมาอยางอืไน฿นวลาปฏิบัติหนาทีไปนอันขาด 

(ญ) ตองรวมมือชวยหลือกัน฿นกิจการของสหกรณ์ฌฌตองรักษาความสามัคคี
฿นบรรดาผูอยู฿นวงงานสหกรณ์ฌฌละตองเมกระท าการ฿ดฌโฌอันอาจปน
หตุกอ฿หกิดความตกยกสามัคคีฌฌหรือกอ฿หกิดความกระดาง
กระดืไอง฿นบรรดาผูอยู฿นวงงานของสหกรณ์ 

(ฎ) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการฌฌหรอืสถาบันอืไนทีไกีไยวของ
กับกิจการของสหกรณ์ 

 

 

 

/หมวดฌย ฌ  
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หมวด  8 

วินัยการสอบสวนละการลงทษส าหรับจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ 
 ขอฌฌ39.   จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ตองรักษาวินัยดยครงครัดอยูสมอฌผู฿ดฝาฝืนฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌ
฿หถือวาผูนัๅนกระท าผดิวินัยฌฌจักตองเดรับทษตามทีไก าหนดเว฿นระบียบนีๅ 
 ขอฌ 40.   วินัยซึไงจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ตองรักษามีดังตอเปนีๅ 

(1) ตองสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์฿จ 

(2) ตองรักษาความลับของสหกรณ์ 
(3) ตามฌขอฌ41(3) 

 ขอฌ 41.   ทษผดิวินัยฌ5  สถานคือ 

(1) เลออก 

(2) ฿หออก 

(3) ลดงินดือน 

(4) ตัดงินดอืน 

(5) ภาคทัณฑ ์

 ขอฌฌ42.   การลงทษเลออกนัๅนฌ฿หกระท า฿นกรณีทีไจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์กระท าผิด
วินัยอยางรายรงฌฌดังตอเปนีๅ 

(1) ปดผยความลับของสหกรณ์ฌฌปนหตุ฿หสียหายกสหกรณ์ 
(2) ท าความผดิตองรับทษจ าคุกฌดยค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หจ าคุกฌวนตความผิด

ลหุทษฌหรอืความผิดอันเดกระท าดยประมาท 

(3) ตองค าพิพากษา฿หปนบุคคลลมละลาย 

(4) ทุจรติตอหนาทีไ 
(5) จง฿จเมปฏิบัติตามระบียบขอบังคับของสหกรณ์ ฌปนหตุ฿หสียหายก

สหกรณ์อยางรายรง 
(6) ขัดค าสัไงผูบังคับบัญชาฌฌซึไงสัไง฿นกิจการของสหกรณ์ดยชอบฌฌละปนหตุ฿ห

สียหายกสหกรณ์อยางรายรง 
(7) ละทิๅงหนาทีไปนหตุ฿หสียหายกสหกรณ์อยางรายรง 
(8) ประมาทลินลอ฿นหนาทีไฌฌปนหตุ฿หสียหายกสหกรณ์อยางรายรง 
(9) ประพฤติชัไวอยางรายรง 

 

/ฒปบณฌดูหมิไนหยียดหยาม ฌ  
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(10) ดูหมิไนหยียดหยามผูมาติดตอ฿นกิจการสหกรณ์หรือกดขีไขมหงฌหรือ
บียดบียนสมาชิกของสหกรณ์ 

 ขอฌ 43.   การลงทษ฿หออกนัๅนฌฌ฿หกระท า฿นกรณีจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์กระท าผิด
วินัยฌปนหตุ฿หสียหายกสหกรณ์ฌฌตเมถึงรายรงฌดังตอเปนีๅ 

(1) รายงานทใจหรือสนอความคิดหในทีไเมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
(2) ละทิๅงหนาทีไบอยครัๅง 
(3) จง฿จเมปฏิบัติตามระบียบขอบังคับของสหกรณ์ 
(4) ประมาทลินลอ฿นหนาทีไบอยครัๅง 
(5) ทะลาะวิวาทกับผูรวมงาน 

(6) ประพฤติตนปนทีไสืไอมสียกียรตศิักดิ์ของต าหนงหนาทีไ 
(7) ขาดงานติดตอกันกินกวาฌ15 วันฌดยเมมีหตุอันสมควร 

 ขอฌ 44.   การลงทษเลออกละ฿หออกนัๅนฌ฿หคณะกรรมการด านิ นการตัๅงกรรมการ
สอบสวนอยางนอยฌ3  คนฌฌพืไอสอบสวน 

  การสอบสวนนัๅน฿หกระท า฿หสรใจดยรใวอยางชาเมกิน 30 วันฌนับตวันทีไประธาน
กรรมการด านินการสอบสวนเดรับทราบค าสัไงฌฌวนตคณะกรรมการด านินการก าหนดปนอยาง
อืไนฌมผูถูกกลาวหาตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงทีไสุดฌกใ฿หสอบสวนตอเปจนสรใจฌมืไอสอบ
สรใจลว฿หคณะกรรมการสอบสวนรายงานฌพรอมทัๅงส านวนการสอบสวนสนอตอคณะกรรมการ
ด านนิการพิจารณาตอเป 

 ขอฌฌ45.   กรณีตอเปนีๅฌ฿หถือวาปนกรณีความผิดทีไปรากฏชัดจง฿หลงทษเลออกฌดยเม
ตองตัๅงคณะกรรมการสอบสวน 

(1) ท าความผดิตองรับทษจ าคุกดยค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หจ าคุกฌวนตความผิดลหุ
ทษหรอืความผิดอันเดกระท าดยประมาท 

(2) ตองค าพิพากษา฿หปนบุคคลลมละลาย 

(3) ท าความผิดกีไยวกับทุจริตตอหนาทีไฌละ฿หถอยค าสารภาพตอผูบังคับบัญชา
พนักงานสอบสวนฌฌหรือศาลหรือมีค าพิพากษาถึงทีไสุดวาท าความผิดชนนัๅนม
จะมิเดจ าคุกกใตาม 

              ฿นกรณีดังกลาวฌฌ฿หผูบังคับบัญชาสนอรายงานพรอมดวยหลักฐานตามล าดับฌ
จนถึงประธานกรรมการด านินการฌฌมืไอประธานกรรมการด านินการฌหในวามีหลักฐานฟังเดตาม
รายงานนัๅนฌฌกใ฿หเลออกเด 

นขอฌพภธ  ฌ  
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 ขอฌ 46.  มืไอจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ผู฿ดถูกกลาวหาวากระท าผิดวินัยฌฌจนมีการตัๅง
คณะกรรมการสอบสวนหรือถูกกลาวหาวากระท าผิดอาญาฌฌหรือถูกฟองคดีอาญาวนตความผิด
ลหุทษฌหรอืความผิดอันเดกระท าดยประมาทฌถาผูบังคับบัญชาหในวาฌหาก฿หผูนัๅนคงอยู฿นหนาทีไ
จะปนการสียหายตอสหกรณ์ฌกใ฿หรายงานตามล าดับจนถึงประธานกรรมการด านินการพืไอ
พิจารณาสัไงพักงาน 

   ประธานกรรมการด านินการมีอ านาจสัไง฿หจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์พักงานเด ฌฌ
ถาผูถูกสัไงพักงานปนผูจัดการฌหรือผูชวยผูจัดการฌ฿หประธานกรรมการด านินการสนอ
คณะกรรมการด านินการปนผูพิจารณาสัไ งพักงานฌผูถูกสัไงพักงานอาจอุทธรณ์ค าสัไงตอ
คณะกรรมการด านินการเดฌฌละมืไอทีไประชุมคณะกรรมการด านินการมีมติอยาง฿ดถือวาสิๅนสุด
การพักงานนัๅนฌฌ฿หพักงานจนกวาการสอบสวนพิจารณาถึงทีไสุด 

   ถาการสอบสวนพิจารณาเดความวาฌฌผูถูกสัไงพักงานมิเดกระท าความผิดฌละเมมี
มลทินหรอืมัวหมองกใดีฌฌหรอืผูถูกพักงานเดกระท าผดิวินัยตเมรายรงถึงขัๅนเลออกฌหรอื฿หออกกใดีฌฌ
ประธานกรรมการด านินการตองสัไง฿หผูนัๅนกลับขามาท างาน฿นต าหนงดิมฌหรือต าหนงทีไ
ทียบทาฌฌสวนงินดือนหรอืคาจาง฿นระหวางพักงานนัๅนฌฌ฿หจายตัๅงตทีไสัไงพักงานตามอัตราคาจาง
ทีไเดรับกอนวันถูกสัไงพักงานฌฌถาผูถูกสัไงพักงานตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงทีไสุดฌ฿หจายถึง
วันทีไผูนัๅนตาย 

   การสัไง฿หผูถูกสัไงพักงานกลับขาท างานดังกลาวนีๅฌฌถาผูนัๅนปนจาหนาทีไประจ าของ
สหกรณ์ต าหนงผูจัดการฌหรือผูชวยผูจัดการฌ฿หประธานกรรมการด านินการสนอคณะกรรมการ
ด านนิการพิจารณา 
   ถาการสอบสวนพิจารณาเดความปนสัตย์วาฌผูถูกสัไงพักงานเดกระท าความผิดวินัย
จรงิฌฌ฿หเลออกตามขอฌ45 หรือ฿หออกตามขอฌ46 ตัๅงตวันพักงานฌหรอืมจะเมเดความปนสัตย์วาฌ
ผูถูกสัไงพักงานเดกระท าผิดวินัยอยางรายรงฌตมีมลทินหรือมัวหมอง฿นกรณีดังกลาวนัๅนอยูฌกใ฿ห
ลิกจางตามขอฌฌ41 (2)  ตัๅงตวันพักงาน 

 ขอ  47.    ฿นกรณีจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์กระท าผดิวินัยฌตทษเมถึงเลออกหรือ฿หออกฌ
ผูบังคับบัญชาจะสัไงลงทษลดงินดือนหรือตัดงินดือนกใเดฌหรือถาหในวามีหตุอันควรลดหยอน
หรือปนความผิดลใกนอยจะสัไงลงทษภาคทัณฑ์ดยสดงความผิดของผูนัๅน฿หปรากฏปนหนังสือฌฌ
ละจะ฿หท าทัณฑ์บนเวดวยกใเด 
   ฿นกรณีลดงินดือนฌหากตองลดกินกวาอัตราตไ าสุดของต าหนงฌกใ฿หลด฿นอัตรา
งินดอืนส าหรับต าหนงถัดลงเปเด 

นทษลดงินดือน ฌ  
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  ทษลดงินดือนหรือทษตัดงินดือนนัๅนฌผูมีอ านาจจะลดทษผูทีไกระท าผิดวินัยเด
ครัๅงหนึไงฌเมกินอัตราตอเปนีๅ 

ผูมีอ านาจ 
ลดงนิดือนไมกิน 

อัตรารอยละ....ของรายได 

ตัดงนิดือน 

ก าหนดวลา 

ไมกิน 

ก าหนดสวน 

งนิดือนไมกิน 

คณะกรรมการด านินการ 
ประธานกรรมการด านินการ 
ผูจัดการ 

ปบ 

ฟ 

- 

6 ดือน 

4 ดือน 

3 ดือน 

30 % 

20 % 

10 % 

 

 ขอฌ 48.  ฿นการสัไงลงทษผิดวินัยนัๅน ถาผูทีไจะตองรับทษปนจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์
ต าหนงผูจัดการตองเดรับความหในชอบจากคณะกรรมการด านินการกอน 

 ขอฌ 49.  ฿หผูบังคับบัญชารับผิดชอบดูลระมัดระวังจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์฿นบังคับ
บัญชาฌ฿หปฏิบัติตามวินัย ฌถาผูบั งคับบัญชาทราบวาผูอยู ฿ตบั งคับบัญชากระท าผิดวินัยฌ
ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวาความผิดของผูนัๅนฌฌอยู฿นอ านาจของตนทีไจะลงทษหรือเมฌฌถาอยู฿น
อ านาจของตนทีไจะลงทษเดกใ฿หสัไงลงทษฌฌถาหในวาความผิดนัๅนควรจะตองลงทษมากเปกวาทีไตน
มีอ านาจลงทษฌฌ฿หรายงานตอผูมอี านาจหนอืขึๅนเปฌฌพืไอ฿หลงทษตามสมควร 
   ผูบังคับบัญชาคน฿ดรูวาผู฿ตบังคับบัญชากระท าผิดวินัยฌฌตเมจัดการลงทษหรือ
ลงทษเมปนการสุจริต฿หถือวาผูบังคับบัญชานัๅนกระท าความผิดวินัย 

 ขอฌฌ50.  มืไอผูมีอ านาจลงทษเดสัไงลงทษลวฌฌตองสนอรายงานการลงทษนัๅนตามล าดับ
จนถึงคณะกรรมการด านินการฌหากคณะกรรมการด านินการหในวาทษทีไลงนัๅนบาเปฌ฿หมีอ านาจ
ทีไจะสัไงพิไมทษเด 
 ขอฌ 51.  จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ทีไถูกลงทษฐานผิดวินัยฌถาหในวาตนเมเดรับความ
ปนธรรมฌกใอาจอุทธรณ์ตอคณะกรรมการด านินการเดฌดยท าปนหนังสือยืไนตอคณะกรรมการ
ด านินการเดภาย฿นฌ15 วันนับตวันทราบค าสัไงฌฌการอุทธรณ์เมปนหตุ฿หรอการลงทษตามค าสัไง
ของผูมอี านาจ 

  มืไอคณะกรรมการด านินการเดรับละพิจารณาอุทธรณ์ลวฌจะยกทษฌลดทษฌ
พิไมทษฌหรือยืนตามค าสัไงดิมเดฌฌทัๅงนีๅฌดยปกติ฿หกระท า฿หสรใจภาย฿นฌ30 วันฌนับตวันเดรับ
อุทธรณ์ฌมตขิองคณะกรรมการด านินการ฿นการวินิจฉัยอุทธรณ์นัๅนถือปนอันถึงทีไสุด 

 

นหมวดฌร ฌ  
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การลา 
 ขอฌ 52.  จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ลาปวยเดเมกินฌ15 วันฌฌละลาปวยพืไอพักรักษาตัว
เดเมกินฌ45 วันฌฌติดตอกัน฿นฌ1 ปฌดยเดรับงินดือนหรอืคาจางตใม 

  จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ปวยพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงาน฿นหนาทีไฌ
ลาปวยดยเดรับงินดือนหรอืคาจางตใมตลอดวลาทีไพักรักษาตัวฌฌตเมกินฌ120 วัน 

  การลาปวยตอนืไองกันกินฌ3 วันฌตองยืไน฿บรับรองพทย์ผนปัจจุบันชัๅนหนึไง 
 ขอฌฌ53. จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ลาคลอดบุตรเดตามความจ าปนฌดยเดรับงินดือน
หรอืคาจางตใมเมกินฌ60 วันฌทัๅงนีๅฌ฿หยืไน฿บรับรองพทย์ผนปัจจุบันชัๅนหนึไงพรอมกับ฿บลา 
 ขอฌ 54. จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ลากิจสวนตัวเดฌดยเดรับงินดือนหรอืคาจางตใม฿นป
หนึไงฌโฌเมกินฌ15 วันฌต฿นปทีไริไมขาท างานเมครบปฌ฿หลดลงตามสวน 

 ขอฌฌ55. จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ลาพักผอนเดฌดยเดรับงินดือนหรือคาจางตใมฌมืไอ
ท างานครบปเมกินฌ10 วันฌฌการลาพักผอนเมสามารถสะสม฿นปถัดเป 

 ขอฌ 56. จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ซึไงยังเมคยอุปสมบทฌฌละเดท างานประจ ามาลวเม
นอยกวาสองปฌลาอุปสมบทเดดยเดรับงินดือนหรอืคาจางตใมเมกินฌ120 วัน 

  กรณีลาสิกขาบทกอนครบก าหนดวันลาฌตองกลับขาท างานภาย฿นฌ7 วันฌนับตวัน
ลาสกิขาบทฌฌละถือวันลาอุปสมบทสิๅนสุด 

 ขอฌฌ57. จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ทีไเดรับหมายรียกขารับการตรียมพลฌ฿หรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาภาย฿นฌ48 ชัไวมงฌนับตวลารับหมายรียกปนตนเป ละเปขารับการตรียมพล
ตามวันวลา฿นหมายรียกนัๅน ดย฿หเดรับงินดือนหรอืคาจางตใม 

 ขอฌ 58. จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ทีไนับถือศาสนาอิสลามผู฿ดยังเมคยดินทางเป
ประกอบพิธีฮัจย์ฌณฌมอืงมกกะฌฌจะลาเปประกอบพิธีเดดยยืไน฿บลากอนดินทางฌ30 วันฌดยเดรับ
งินดือนหรือคาจางตใมฌมีก าหนดเมกินฌ120 วันฌการอนุญาตปนอ านาจของคณะกรรมการ
ด านนิการ 
 ขอฌ 59. ผูขอลาตองสนอ฿บลาตามบบฟอร์มทีไสหกรณ์ก าหนดตอผูบังคับบัญชาทีไมีอ านาจ
อนุญาตการลาดยรใว 
 ขอฌฌ60.  ผู ขอลาป วยหรือลาคลอดบุตร ฌตองสนอ฿บลากอนหรือ฿นวัน ริไมลาตอ
ผูบังคับบัญชา วนตวา  การปวยท า฿หเมสามารถสนอ฿นวันลาดังกลาวเดฌ฿หสนอ฿บลา฿นอกาส
รกทีไสามารถกระท าเดฌพรอมทัๅงชีๅจงหตุผลดวย 

/ขอฌภปธฌ ฌ 
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 ขอฌ 61. ผูขอลากิจสวนตัวหรือลาพักผอนฌตองสนอ฿บลาตอผูบังคับบัญชากอนเมนอยกวาฌ
3 วันฌละตองเดรับอนุญาตกอนจึงหยุดงานเด  ฿นกรณีลากิจสวนตัวทีไมีหตุจ าปน เมอาจรอรับ
อนุญาตกอนเด ฿หสนอ฿บลาพรอมทัๅงชีๅจงหตุจ าปนตอผูบังคับบัญชาฌลวหยุดงานพืไอกิจ
สวนตัวนัๅนเด 
 ขอฌ 62.  ผูขออุปสมบทฌฌตองสนอ฿บลาลวงหนาตอผูบังคับบัญชาเมนอยกวาฌ30 วันฌมืไอ
เดรับอนุญาตจากคณะกรรมการด านินการลวจึงหยุดงานพืไออุปสมบทเด 
 ขอฌ 63.  ผูมีอ านาจอนุญาตการลาของจาหนาทีไประจ าของสหกรณ์฿นปหนึไงฌโฌเดเมกิน
ดังตอเปนีๅ 

ผูมีอ านาจอนุญาต ผูลา 
อนุญาตไมกินครัๅงละ/วัน 

ลาป่วย ลากิจ ลาพักผอน 

1.ฌฌประธานกรรมการด านินการ หรอื 

กรรมการด านินการทีไเดรับมอบหมาย 

2.  ผูจัดการ 

ทุกต าหนง 
 

จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ 

45 

 

15 

15 

 

7 

10 

 

7 

 ขอฌ 64. คณะกรรมการด านินการ มีอ านาจอนุญาตการลาของจาหนาทีไประจ าของ
สหกรณ์เดทุกกรณีตามระบียบนีๅ 
 ขอฌ 65. จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์ซึไงลาปวยหรือลาคลอดบุตรฌหรือลากิจสวนตัวดย
เดรับงินดือนหรือคาจางตใมครบก าหนดวลาตามระบียบนีๅฌอาจขอลาตอประธานกรรมการ
ด านินการหรือกรรมการด านินการทีไเดรับมอบหมายละหในวามีหตุผลพิศษฌอาจอนุญาต฿หลา
ตอเดตามทีไ หในสมควรฌตการลาติดตอกันดังกลาวนีๅ  เม฿หรับงินดือนหรือคาจางฌละ฿หฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌฌ
ผูอนุญาตการลาสนอตอทีไประชุมคณะกรรมการด านินการคราวตอเป 

 ขอฌฌ66.  วันหยุดของสหกรณ์อยูระหวางวันลาฌ฿หนับวันหยุดนัๅนปนวันลาดวย 

 ขอฌฌ67.  ผูเดรับอนุญาต฿หลาอาจถูกสหกรณ์รียกกลับขาท างานกอนครบก าหนดวันลาเดฌ
฿หถือวาปนวันสิๅนสุดการลา 
 ขอฌฌ68.  การหยุดงานดยเมสนอ฿บลาตามระบียบนีๅฌหรือหยุดงานดยเมเดรับอนุญาตฌฌ
วนตกรณีหตุสุดวิสัยฌฌ฿หถือปนการขาดงานละ฿หหักงินดือนหรือคาจางตามสวนฉลีไยรายวัน
ตลอดวลาขาดงานฌฌนอกจากนัๅน ฿หพิจารณาลงทษทางวินัยตามควรกกรณี 
 ขอฌ 69.   ฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบนีๅฌ฿หคณะกรรมการด านินการ
ปนผูมอี านาจวินิจฉัยชีๅขาด 

 ขอฌฌ70.   ฿หประธานกรรมการด านินการปนผูรักษาการตามระบียบนีๅ 
/บทฉพาะกาล ฌ  



-ปม- 

 

บทฉพาะกาล 

    ขอฌ 71. ผูทีไสหกรณ์เดจางเวลวกอนวัน฿ชระบียบนีๅฌ฿หถือวาปนจาหนาทีไประจ าของ
สหกรณ์มสีิทธิ์ละหนาทีไตามระบียบนีๅทุกประการ 

 จาหนาทีไประจ าของสหกรณ์คน฿ดยังเมเดจัดท าสัญญาจางละ /หรือจัด฿หมี
หลักประกันเวตอสหกรณ์฿หจัดท าสัญญาจางฌละหรือจัด฿หมีหลักประกัน฿หสรใจภาย฿นก าหนดฌ
30 วันฌนับตวันถัดจากวัน฿ชระบียบนีๅ 

 

              ประกาศ฿ชฌณฌวันทีไฌฌผฟฌฌสิงหาคมฌฌผฟภบ 

 

       

(ฌนายณรงค์ฌฌนาคสันติ์ฌ) 
ประธานกรรมการด านินการ 


