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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้ วยข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
พ.ศ.2555
ตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108 ได้กาหนดให้นายจ้างซึ่ งมีลูกจ้าง
รวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีขอ้ บังคับเกี่ยวกับการทางานเป็ นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้อง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการตามที่กาหนด
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) และข้อ 107 (10)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2555 จึงกาหนดระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน พ.ศ. 2550
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“คณะกรรมการอานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“ประธานกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“ประธานกรรมการอานวยการ” หมายความว่า ประธานกรรมการอานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
“กรรมการอานวยการ” หมายความว่า กรรมการอานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
แทนผูจ้ ดั การ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลผูท้ ี่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด จ้างไว้ปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์ ฯ ในตาแหน่งต่าง ๆ
“ปี ” หมายความว่า ปี บัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
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“เวลา” หมายความว่า เวลาทางานปกติหรื อเวลานอกทางาน
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดแบบต่าง ๆ และ
วินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หมวด 1
วันทางาน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
ข้ อ 6 วันทางาน ให้เจ้าหน้าที่ทางาน สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์
ข้ อ 7 เวลาทางานปกติ ให้เจ้าหน้าที่ ทางานปกติวนั ละ 7 ชัว่ โมง เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ข้ อ 8 เวลาพัก สหกรณ์ ฯ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ หยุดพักหนึ่งชัว่ โมง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ผลัด
ผลัดแรกตั้งแต่เวลา
ผลัดที่สองตั้งแต่เวลา
ผลัดที่สามตั้งแต่เวลา

11.30 - 12.30 น.
12.00 - 13.00 น.
12.30 - 13.30 น.

ในกรณี ที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ตกลงกันกาหนดเวลาพักระหว่างการทางานตามวรรคหนึ่งเป็ นอย่างอื่นก็
ย่อมกระทาได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่ นและอานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าใช้บริ การ โดยให้สหกรณ์จดั ให้
เจ้าหน้าที่มีเวลาพักระหว่างการทางาน วันหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งชัว่ โมงหลังจากที่ทางานมาแล้วไม่เกินห้าชัว่ โมง
ติดต่อกัน
หมวด 2
วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้ อ 9 วันหยุดประจาสั ปดาห์ ให้เจ้าหน้าที่หยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันเสาร์ และ
วันอาทิตย์
ข้ อ 10 วันหยุดตามประเพณี ให้เจ้าหน้าที่หยุดตามประเพณี ได้ปีหนึ่ง ไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน โดยรวม
วันแรงงานแห่งชาติดว้ ย และได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางานปกติ ทั้งนี้สหกรณ์จะประกาศวันหยุดตามประเพณี
ให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
ในกรณี ที่วนั หยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ได้หยุด
ชดเชยวันหยุดตามประเพณี ในวันทางานถัดไป
ข้ อ 11 วันหยุดพักผ่ อนประจาปี ให้เจ้าหน้าที่ที่ทางานครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจาปี ได้ จานวน
10 วัน ทางาน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม
สิ ทธิ หยุดพักผ่อนประจาปี จะสะสมได้ไม่เกิน 2 ปี ติดต่อกันหรื อไม่เกิน 20 วัน
เพื่อประโยชน์ในทางธุ รกิจและมีเหตุอนั ควร ผูจ้ ดั การโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจกาหนดวันหยุดพักผ่อนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ก็ได้
เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุดพักผ่อนประจาปี จะต้องแสดงความจานงและยืน่ แบบตามที่สหกรณ์
กาหนด
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หมวด 3
หลักเกณฑ์ การทางานล่ วงเวลา การทางานในวันหยุด และการทางานล่ วงเวลาในวันหยุด
ข้ อ 12 หลักเกณฑ์ การทางานล่ วงเวลา การทางานในวันหยุด และการทางานล่ วงเวลาในวันหยุด
(1) ในกรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ น ถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งาน หรื อความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องทางาน
ติดต่อกันไปให้เจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลาในวันทางาน หรื อทางานในวันหยุด รวมถึงทางานล่วงเวลาในวันหยุด
ได้ตามความจาเป็ น โดยสหกรณ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่ตอ้ งให้ความร่ วมมือในการ
ทางานล่วงเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องทางานเพื่อเพิ่มการบริ การ ให้เจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลาหรื อ
ทางานในวันหยุดเป็ นครั้งคราวเท่าที่เป็ นประโยชน์แก่การบริ การ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่สมัครใจทางานล่วงเวลา
หรื อทางานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(3) ในกรณี ที่มีการทางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทางานปกติไม่นอ้ ยกว่าสองชัว่ โมง ให้เจ้าหน้าที่
มีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บนาทีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเริ่ มทางานล่วงเวลา
ข้ อ 13 อัตราค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
(1) ให้จ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลา ในวันทางานปกติในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างตามจานวนชัว่ โมงที่ทางานล่วงเวลา
(2) ให้จ่ายค่าล่วงเวลาสาหรับการทางานล่วงเวลาในวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของค่าจ้างตามจานวนชัว่ โมงที่ทางาน
ล่วงเวลาในวันหยุด
(3) สาหรับเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ ถ้ามาทางานในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
(4) สาหรับเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ ถ้ามาทางานในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่ าของอัตราค่าจ้าง
ต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยในวันทางาน
ตามจานวนผลงานที่ทาได้สาหรับเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
ข้ อ 14 การไม่ จ่ายค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด สหกรณ์จะไม่จ่าย
ค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) เจ้า หน้ าที่ ซ่ ึ งได้รับ มอบหมายให้ มี อานาจท าการแทนสหกรณ์ เกี่ ย วกับ การจ้าง การให้
บาเหน็จ การลดค่าจ้าง หรื อการเลิกจ้าง
(2) เจ้าหน้าที่ ที่ถูกกาหนดให้ทางานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพที่ตอ้ งออกไปทางานนอกสถานที่
และโดยลักษณะหรื อสภาพของงาน ไม่อาจกาหนดเวลาทางานที่แน่นอนได้

75

(3) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้อยูเ่ วรเฝ้าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินเป็ นครั้งคราว
แต่เจ้าหน้าที่ ที่ ท างานตาม (2) และ (3) มีสิ ทธิ ได้รับค่ าตอบแทนเป็ นเงิ นเท่ ากับ อัตรา
ค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางาน ตามจานวนชัว่ โมงที่ทา
หมวด 4
วันและสถานที่ทจี่ ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ข้ อ 15 วันจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
(1) การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้จ่าย
เดือนละครั้ง ก่อนวันสิ้ นเดือนหนึ่งวัน ถ้าวันจ่ายเงินดังกล่าวตรงกับวันหยุดงานให้เลื่อนขึ้นมาจ่ายในวันทางาน
ก่อนถึงวันหยุดนั้น
(2) การจ่ายเงินสวัสดิการอื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าพาหนะ ให้จ่ายเดือนละครั้งก่อน
วันสิ้ นเดือนหนึ่งวัน ถ้าวันจ่ายเงินดังกล่าวตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนขึ้นมาจ่ายในวันทางาน
ก่อนถึงวันหยุดนั้น
(3) สหกรณ์ ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อน
ประจาปี ให้กบั เจ้าหน้าที่รายเดือน โดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
ข้ อ 16 สถานทีจ่ ่ ายเงิน การจ่ายเงินตาม ข้อ 15 ให้จ่ายเงิน ณ สานักงานสหกรณ์และหรื อโดย
โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากของเจ้าหน้าที่ในธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่สหกรณ์กาหนด
หมวด 5
วันลา และหลักเกณฑ์ การลา
ข้ อ 17 วันลา เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ ง โดยได้รับค่าจ้างปี หนึ่งไม่เกิน 30 วัน
ทาการ
การประสบอันตราย หรื อการเจ็บป่ วยเนื่ องจากการทางานจนไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ตามปกติ สหกรณ์จะให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือเป็ นการลาป่ วย
(2) การลาทาหมัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทาหมันได้ตามจานวนวันที่แพทย์
แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งกาหนด และออกใบรับรอง โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่ลา
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่หญิง มีสิทธิ ลาหยุดงานก่อนหรื อหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน
90 วัน โดยให้นบั รวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดงานเพื่อกิจธุ ระจาเป็ นได้ไม่เกิน 20 วัน ต่อปี เว้นแต่ผทู ้ ี่
ได้ทางานหลังวันที่ 30 มิถุนายน จะลาได้ไม่เกิน 10 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้างตามจานวนวันที่สหกรณ์ให้ลา
(5) การลาเพื่อรับราชการทหาร เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อรับราชการทหารในการ
เรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามกาหนดระยะเวลา
ที่ราชการกาหนด โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
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(6) การลาเพื่ อรั บ การฝึ กอบรมหรื อพัฒ นาความรู้ ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ เจ้าหน้าที่ มี
สิ ทธิ ลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลาได้ไม่เกิน 30 วัน
(7) การลาเพื่ ออุปสมบท หรื อประกอบพิธีฮัจย์ เจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งไม่เคยลาอุปสมบทหรื อลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์มาก่อน และได้ทางานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี มีสิทธิลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบ
พิธีฮจั ย์ ได้ไม่เกิน 120 วัน
ข้ อ 18 หลักเกณฑ์ การลา การลาทุกประเภทเจ้าหน้าที่ผลู ้ าต้องยืน่ ใบลาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ต่อผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการอานวยการ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ในกรณี ดงั นี้
18.1 การลาป่ วย เจ้าหน้าที่เจ็บป่ วยจนไม่สามารถทางานตามปกติได้ ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ
การลาป่ วย ดังนี้
(1) กรณี ที่เจ้าหน้าที่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้ยนื่ ใบลาป่ วยล่วงหน้า
(2) กรณี เจ้าหน้าที่เจ็บป่ วยกระทันหันไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่
ยืน่ ใบลาป่ วยในวันแรกที่มาทางาน
(3) การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันทางานขึ้นไป ที่ไม่ถึง 30 วัน ไม่วา่ จะเป็ นการลาครั้งเดียว
หรื อหลายครั้งติดต่อกันถ้าผูม้ ีอานาจอนุ ญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งหรื อ
หลักฐานของสถานพยาบาล ประกอบใบลา หรื อสัง่ ให้ผลู ้ าไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุ ญาตก็ได้
(4) การลาป่ วยโดยมิได้เจ็บป่ วยจริ ง สหกรณ์ ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ตอัน
เป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
18.2 การลาท าหมั น ให้เจ้าหน้าที่ ยื่น ใบลาล่ วงหน้า และเมื่ อการท าหมัน สิ้ น สุ ดแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งประกอบการลาด้วย
18.3 การลาคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึงเป็ นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิ บวันวันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
ในกรณี เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งมาแสดงว่า
ไม่อาจทางานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้เจ้าหน้าที่น้ นั มีสิทธิ ขอให้สหกรณ์เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็ นการ
ชัว่ คราวก่อนหรื อหลังคลอดได้ และให้สหกรณ์พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าที่น้ นั
18.4 การลากิ จ เจ้า หน้ า ที่ ซ่ ึ งประสงค์ จ ะลากิ จ ส่ วนตั ว ให้ เสนอหรื อจัด ส่ งใบลาต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น
ไม่สามารถรอรับอนุ ญาตได้ทนั จะเสนอหรื อจัดส่ งใบลาพร้ อมด้วยระบุเหตุจาเป็ นไว้แล้วหยุดงานไปก่อนก็ได้
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผมู ้ ีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ ว
ในกรณี มีเหตุ พิเศษที่ ไม่อาจเสนอหรื อจัดส่ งใบลาก่ อนตามวรรคหนึ่ งได้ ให้เสนอหรื อจัดส่ ง
ใบลาพร้ อมทั้งเหตุ ผ ลความจาเป็ นต่อผูบ้ งั คับ บัญชาตามลาดับจนถึ งผูม้ ี อานาจอนุ ญาตทันที ในวันแรกที่ มา
ปฏิบตั ิงาน
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การลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรผูจ้ ดั การหรื อกรรมการอานวยการมีสิทธิ ไม่อนุ ญาตให้ลากิจได้
และให้ถือว่าเป็ นการขาดงาน
18.5 การลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหารและเพื่อ
ทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ยนื่ ใบลานับแต่เวลาที่ได้รับหมายเรี ยก และเมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิทาง
ทหารดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่กลับมารายงานตัวเพื่อทางานตามปกติภายใน 3 วัน และได้รับเงินเดือนเต็ม
ตลอดระยะเวลาที่ทดสอบ ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
18.6 การลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลาหยุด
เพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรื อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานด้านแรงงานสวัสดิการสังคม การเพิม่ ทักษะในการทางาน หรื อการวัดผลการศึกษาที่ทางส่ วนราชการจัด
หรื ออนุ ญาตให้จดั ขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาด้วย
การลาตามวรรคหนึ่งต้องไม่เสี ยหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและงานของสหกรณ์ ประกอบ
กับผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้ อาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั
ลาหยุดงาน
(1) ในปี ที่ลานั้น เจ้าหน้าที่เคยได้รับอนุ ญาตให้ลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้
ความสามารถมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันทาการหรื อสามครั้งหรื อ
(2) การลาของเจ้าหน้าที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อกระทบต่อการประกอบธุ รกิจของ
สหกรณ์
18.7 การลาเพื่ออุปสมบท หรื อประกอบพิธีฮัจย์ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลาหยุดเพื่อ
อุปสมบทหรื อประกอบพิธีฮจั ย์ ให้ยนื่ ใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 40 วัน และเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงจะหยุด
งานได้
หมวด 6
วินัยและโทษทางวินัย
ข้ อ 19 วินัย สหกรณ์กาหนดวินยั ในการทางานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(2) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอุตสาหะ รวดเร็ ว ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้า
ทั้งต้องเอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
(3) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหน้าที่ไม่ได้
(4) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(5) ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสั่งในกิจการโดยชอบ ห้ามมิให้กระทาการข้าม
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปสัง่ ให้กระทา
(6) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการใดๆ
อาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดแตกความสามัคคี
(7) ต้องรักษาความลับและไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์
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(8) ต้องให้ ก ารต้อนรั บ ค าชี้ แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม สุ ภาพเรี ย บร้ อ ยและการ
สงเคราะห์แก่ผมู ้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ดว้ ยดี ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(9) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เที่ยงธรรม ทั้งต้องไม่กระทาการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่น
กระทาการหาผลประโยชน์ใด ๆ อันอาจเป็ นทางให้เสี ยความเที่ยงธรรมหรื อความไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
(10) ห้ามกดขี่ ข่มเหง เบียดเบียนผูใ้ ด และห้ามมิให้ อาศัย ยอมให้ผูอ้ ื่นอาศัยงานในหน้าที่
ของตน ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(11) ต้องไม่เกียจคร้านในการปฏิบตั ิงาน ไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็ นที่ไม่สุจริ ตต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
(12) ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ที่เกี่ยวกับกิจการในหน้าที่ของตน
(13) ห้ามประกอบธุ รกิจในลักษณะเดียวกัน หรื อแข่งขันกับสหกรณ์
(14) ต้องรักษาชื่ อเสี ยงมิ ให้ข้ ึ นชื่ อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติ ชั่ว หรื อประพฤติ ในทางที่ อาจท าให้
เสื่ อมเสี ยต่อตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติผิดทางเพศ ประพฤติตนเป็ นคนเสเพลเป็ นอาจิณ เสพสุ ราเป็ นอาจิณ
หรื อของมึนเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพย์ติดให้โทษ มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน
ที่มิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
(15) ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกัน ไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(16) ต้องไม่ลงเวลาเข้า – ออกงานแทนผูอ้ ื่น หรื อกระทาการใด ๆ ซึ่ งมีผลทาลายข้อมูลการ
บันทึกเวลาเข้า – ออก หรื อเปลี่ ยนแปลง หรื อเพิ่มเติ ม หรื อทาลายข้อมู ลบันทึ กเวลา เช่ น แก้ไขลงเวลาหรื อ
ทาลายบัตรลงเวลา หรื อการ์ ดหรื อแถบแม่เหล็กบันทึกเวลา เป็ นต้น
(17) ทางานหรื อให้บริ การอื่นแก่บุคคลภายนอก ซึ่ งประกอบการอันมีลกั ษณะคล้ายธุ รกิจของ
สหกรณ์
ข้ อ 20 โทษทางวินัย มีดงั นี้
(1) ตักเตือนด้วยวาจา
(2) ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
(3) พักงาน
(4) งดการเลื่อนเงินเดือนประจาปี
(5) เลิกจ้าง
สหกรณ์ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ ตามความร้ ายแรงของการกระทาความผิด โดยไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นไปตามลาดับข้างต้นแต่ประการใด
ข้ อ 21 การพักงาน เพื่อสอบสวนความผิด ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาการฝ่ าฝื นระเบียบ
ว่าด้วยข้อบังคับ เกี่ ยวกับ การท างาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ คาสั่ง มติ สหกรณ์ มีสิ ท ธิ สั่งพักงานเพื่ อ
สอบสวนความผิด โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
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(1) คาสั่งพักงานเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิดข้อกล่าวหา
(2) กาหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน
การพักงาน
(3) ในระหว่างการพักงาน สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ห้าสิ บของค่าจ้างในวันทางานที่เจ้าหน้าที่ได้รับก่อนถูกสัง่ พักงาน
(4) เมื่ อการสอบสวนเสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ไม่มีความผิด สหกรณ์ จะจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่เจ้าหน้าที่เท่ากับค่าจ้างในวันทางานปกตินบั แต่วนั ที่เจ้าหน้าที่ถูกสั่งพักงานเป็ นต้นไป โดยให้คานวณ
เงินที่สหกรณ์จ่ายตามข้อ 21 (3) เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิ บห้าต่อปี
หมวด 7
การร้ องทุกข์
ข้ อ 22 ขอบเขตและความหมายของข้ อร้ องทุกข์ การร้องทุกข์หมายถึง กรณี ที่เจ้าหน้าที่มีความ
ไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ้นเนื่ องจากการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง
การบังคับบัญชา การสั่งหรื อมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทางานหรื อประโยชน์อื่น หรื อการ
ปฏิ บตั ิ ใดที่ ไม่เหมาะสมระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาต่อเจ้าหน้าที่ หรื อระหว่างเจ้าหน้าที่ ด้วยกัน และเจ้าหน้าที่ ได้
เสนอความไม่พอใจหรื อความทุ กข์น้ นั ต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้ผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติ
เหตุ การณ์ น้ ัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทางานด้วยความสุ ข
ข้ อ 23 วิธีการและขั้นตอนการร้ องทุกข์ เจ้าหน้าที่ ที่มีความไม่พอใจหรื อมี ความทุ กข์เนื่ องจากการ
ทางานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคาร้ องทุ กข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ ว
เว้นแต่เรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว หรื อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเป็ นเหตุก็ให้
ยืน่ คาร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง การยืน่ คาร้องทุกข์ให้ทาเป็ นหนังสื อ
ข้ อ 24 การสอบสวนและพิจารณาข้ อร้ องทุกข์ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคาร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่แล้วให้
รี บดาเนิ นการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั โดยละเอียดเท่าที่จะทาได้ โดยดาเนิ นการ
ด้วยตนเองหรื อด้วยความช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผยู ้ ื่นคาร้องทุกข์ชอบที่จะให้ขอ้ เท็จจริ งโดย
ละเอียดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาด้วย
เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์น้ นั หากเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ น
ขอบเขตของอานาจหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชานั้น และผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ดาเนินการแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผยู ้ นื่ คาร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
หากเรื่ องราวที่ร้องทุกข์น้ นั เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชานั้น ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่ องราวที่ร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรื อความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสู งขึ้นไปตามลาดับ
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ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปดาเนินการสอบสวนและพิจารณาคาร้องทุกข์ เช่นเดียวกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นที่ได้รับคาร้องทุกข์
ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชั้นต้องดาเนินการเกี่ยวกับคาร้องทุกข์โดยเร็ วอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทาการ
ข้ อ 25 กระบวนการยุติข้อร้ องทุกข์ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชั้นที่ได้พิจารณาคาร้องทุกข์ ดาเนินการ
แก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผยู ้ นื่ คาร้องทุกข์ทราบ หากเจ้าหน้าที่ผยู ้ นื่
คาร้องทุกข์พอใจ ก็ให้แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว แต่ถา้ เจ้าหน้าที่ผยู ้ นื่ คาร้องทุกข์ยงั ไม่พอใจก็ให้
ยืน่ อุทธรณ์ได้ต่อผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับต้น
ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดจะพิจารณาอุทธรณ์และดาเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ตามคาร้องทุกข์ และแจ้ง
ผลการพิจารณาดาเนินการให้เจ้าหน้าที่ผยู ้ นื่ คาร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วันทาการ
หากเจ้าหน้าที่ผยู ้ นื่ คาร้องทุกข์ยงั ไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดย่อมมีสิทธิ
ดาเนินการในทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้
ข้ อ 26 ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกีย่ วข้ อง เนื่องจากการร้องทุกข์ที่กระทาไปโดยสุ จริ ต ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่แก่ท้ งั ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าที่เป็ นส่ วนรวม ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผยู ้ นื่ คาร้องทุกข์
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้ถอ้ ยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่
เป็ นผูพ้ ิจารณาคาร้องทุกข์ เมื่อได้กระทาไปโดยสุ จริ ตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิดข้อยุง่ ยากประการใดแก่
ผูบ้ งั คับบัญชา ก็ยอ่ มได้รับการประกันจากผูบ้ งั คับบัญชาว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อถือเป็ นเหตุที่จะเลิกล้าง ลงโทษ
หรื อดาเนิ นการใดที่เกิดผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ดงั กล่าว
หมวด 8
การสิ้นสุ ดการจ้ าง
ข้ อ 27 การสิ้นสุ ดการจ้ าง การจ้างงานจะสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เกษียณอายุ
(4) ขาดคุณสมบัติทวั่ ไปและหรื อคุ ณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2549
(5) เลิกจ้าง
ข้ อ 28 ตาย ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรื อเงินอื่นใดให้แก่ทายาทผูม้ ี
สิ ทธิ ของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตาย ส่ วนเงินทดแทนหรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทนหรื อกฎหมายประกันสังคม
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ข้ อ 29 การลาออก ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาออกล่วงหน้าตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
การลาออกของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง หากทาให้สหกรณ์ เสี ยหาย สหกรณ์ มีสิทธิ หักเงิ น
ประกัน ค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้รวมถึงใช้สิทธิ ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และหรื อผู ้
ค้ าประกันให้ชดใช้ความเสี ยหายได้ดว้ ย โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่น้ นั
ข้ อ 30 เกษียณอายุ เจ้าหน้าที่คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ให้เป็ นอันเกษียณอายุเมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นปี ที่ผนู ้ ้ นั มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่จะได้มีการต่ออายุการทางานออกไปอีกเป็ นคราว ๆ
ไป จนอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
การต่ออายุการทางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์วรรคก่อน จะทาได้แต่กรณี มีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์
อย่างยิง่ แก่สหกรณ์ และผูน้ ้ นั ยังมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะปฎิบตั ิงานโดยมีสมรรถภาพทั้งนี้ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 31 การเลิกจ้ าง หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดคุณสมบัติในการทางานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ
เกษียณอายุ ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง หรื อกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
การเลิกจ้างดังกล่าว สหกรณ์จะแจ้งเหตุผลและวันเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบเป็ นหนังสื อ โดยแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อถึงหรื อก่อนจะถึงกาหนดจ่ายค่าจ้างอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีกาหนด
ระยะเวลาจ้างแน่นอน หรื อเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิด
ในกรณี ที่สหกรณ์ ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สหกรณ์ จะจ่ายเงิ นให้แก่เจ้าหน้าที่แทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
หมวด 9
ค่ าชดเชย ค่ าชดเชยพิเศษ
ข้ อ 32 ค่ าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาและอัตรา ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี จะได้รับค่าชดเชย
ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน
(2) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน
(3) เจ้าหน้าที่ทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
(4) เจ้าหน้าที่ทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสองร้อยสี่ สิบวัน
(5) เจ้าหน้าที่ทางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้ายสามร้อยวัน
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ข้ อ 33 ข้ อยกเว้ นการจ่ ายค่ าชดเชย สหกรณ์ จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ถูกเลิ กจ้าง เนื่ องจาก
กระทาความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
(2) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(4) ฝ่ าฝื นระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรื อระเบียบหรื อคาสั่งของสหกรณ์อนั
ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นธรรม และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ที่ร้ายแรงสหกรณ์ไม่
จาเป็ นต้องตักเตือน หนังสื อเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ลูกจ้างได้กระทาผิด
(5) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกันไม่ว่าจะมี วนั หยุดคัน่ หรื อไม่ก็ตามโดยไม่มี
เหตุอนั สมควร
(6) ได้รับโทษจาคุ กตามคาพิ พ ากษาถึ งที่ สุดให้จาคุ ก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ ความผิดที่ ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ข้ อ 34 ค่ าชดเชยพิเศษกรณี ย้ายส านั กงาน ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ย า้ ยส านัก งานของสหกรณ์ ไ ปตั้ง ณ
สถานที่อื่น อันมี ผลกระทบสาคัญต่อการดารงชี วิตตามปกติของเจ้าหน้าที่ หรื อครอบครัว สหกรณ์ จะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน ก่อนวันย้ายที่ทาการสหกรณ์ ในการนี้ถา้ เจ้าหน้าที่ไม่ประสงค์จะ
ไปทางานด้วยให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าที่มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยพิเศษ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละห้าสิ บของอัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่พึงมีสิทธิ ได้รับ
กรณี ที่สหกรณ์ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบในการย้ายสานักงานล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ ง เจ้าหน้าที่จะได้รับ
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน
ข้ อ 35 ค่ าชดเชยพิ เศษกรณี ล ดจ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ในกรณี ที่ ส หกรณ์ มี ค วามจาเป็ นต้อ งลดจานวน
เจ้าหน้าที่อนั เนื่องจากการปรับปรุ งหน่วยงาน ระบบการทางาน หรื อการบริ การ สหกรณ์จะปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันใน
กรณี ที่สหกรณ์ ไม่สามารถแจ้งได้ หรื อแจ้งการเลิ กจ้างน้อยกว่าหกสิ บวัน จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหกสิ บวัน
(2) จ่ายชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 34 เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสิ บห้าวันต่อ
การทางานครบหนึ่ งปี สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทางานติดต่อกันเกินหกปี ขึ้นไป กรณี ระยะเวลาทางานไม่ครบหนึ่ งปี
ถ้าเศษของระยะเวลาทางานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน ให้นบั เป็ นการทางานครบหนึ่งปี
ข้ อ 36 การจ่ ายเงินเนื่ องจากสิ้ นสุ ดการจ้ างค่ าชดเชยและค่ าชดเชยพิเศษ การจ่ายคื นจานวนเงิ นของ
เจ้าหน้าที่เนื่องจากสิ้ นสุ ดการจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ ในหมวด 8 และหมวด 9 ให้สหกรณ์มีอานาจหัก
จานวนเงินซึ่ งเจ้าหน้าที่ตอ้ งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อนได้ โดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่
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หมวด 10
การตรวจสุ ขภาพ
ข้ อ 37 สหกรณ์ จดั ให้มีการตรวจสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่ และส่ งผลการตรวจดังกล่าวแก่พนักงานตรวจ
แรงงาน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด 11
การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ข้ อ 38 สหกรณ์ จดั ให้มีคณะกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบกิ จการ ประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ าย
ลูกจ้างอย่างน้อยห้าคน
กรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบกิ จการให้มาจากการเลื อกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิ บดี
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานกาหนด
ข้ อ 39 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิ จการ เมื่อได้รับการเลื อกตั้งแล้วจะดารงตาแหน่ ง
คราวละ 2 ปี การปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพต้องเป็ นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอานาจดังนี้
(1) ร่ วมหารื อกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
(2) ให้คาปรึ กษาหารื อและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสาหรับ
เจ้าหน้าที่
(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่เจ้าหน้าที่
(4) เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ข้ อ 40 สหกรณ์จะจัดให้มีการประชุมหารื อกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
อย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรื อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการร้องขอโดยมีเหตุผล
สมควร
ข้ อ 41 สหกรณ์ ปิ ดประกาศการจัดสวัส ดิ การตามกฎกระทรวงที่ ออกตามมาตรา 95 หรื อ ตามที่ มี
ข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ให้จดั ขึ้นไว้ในที่เปิ ดเผยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ ณ สานักงานสหกรณ์
หมวด 12
บทเบ็ดเสร็จ
ข้ อ 42 การหยุดกิจการชั่ วคราว ในกรณี ที่สหกรณ์มีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการเป็ นการชัว่ คราว หรื อ
สหกรณ์ ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิ จ สหกรณ์ จะแจ้งเหตุการหยุดกิ จการให้เจ้าหน้าที่ ทราบล่วงหน้าและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราค่าจ้างทางานปกติ
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ข้ อ 43 กฎระเบียบอื่น ๆ
(1) ใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสื อค้ าประกัน สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้ทาไว้กบั สหกรณ์ ก่อน
ระเบียบนี้ ใช้บงั คับก็ให้มีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการจ้างเป็ นราย ๆ ไปหรื อได้มีการจัดทาขึ้นมาใหม่
ตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานนี้
(2) การใดที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานนี้ ให้ถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานหรื อประเพณี ปฏิบตั ิ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2555
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