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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากดั 

ว่าด้วยข้อบังคับเกีย่วกบัการท างาน 

พ.ศ.2555                  
 

                  ตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน   พ.ศ.2541   มาตรา 108   ไดก้ าหนดใหน้ายจา้งซ่ึงมีลูกจา้ง 
รวมกนัตั้งแต่สิบคนข้ึนไป    จดัใหมี้ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเป็นภาษาไทย   และขอ้บงัคบันั้นอยา่งนอ้ยตอ้ง
มีรายละเอียดเก่ียวกบัรายการตามท่ีก าหนด 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั ขอ้ 79  (11)  และขอ้ 107 (10)     
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  51  คร้ังท่ี  10   เม่ือวนัท่ี 27  สิงหาคม 2555   จึงก าหนดระเบียบวา่ดว้ย 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานไว ้  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ. 2555” 
 ขอ้  2   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2555  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3   ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ ากดั  วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ 
ท างาน  พ.ศ. 2550 
 ขอ้  4  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ์”   หมายความวา่    สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ”    หมายความวา่    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กาญจนบุรี จ  ากดั 
 “คณะกรรมการอ านวยการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กาญจนบุรี  จ  ากดั 
 “ประธานกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
กาญจนบุรี  จ  ากดั 
 “ประธานกรรมการอ านวยการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
กาญจนบุรี  จ  ากดั 
 “กรรมการอ านวยการ”  หมายความวา่  กรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 
 “ผูจ้ดัการ”   หมายความวา่   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  รวมถึงผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
แทนผูจ้ดัการ 
 “เจา้หนา้ท่ี”   หมายความวา่   บุคคลผูท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   จา้งไวป้ฏิบติังานของ 
สหกรณ์ ฯ  ในต าแหน่งต่าง ๆ   
 “ปี”  หมายความวา่  ปีบญัชีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
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 “เวลา”  หมายความวา่  เวลาท างานปกติหรือเวลานอกท างาน 
 ขอ้  5  ให้คณะกรรมการด าเนินการ   รักษาการตามระเบียบน้ี   และให้มีอ านาจก าหนดแบบต่าง ๆ  และ
วนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  1 
วนัท างาน  เวลาท างานปกติ  และเวลาพกั 

 ข้อ  6  วนัท างาน  ใหเ้จา้หนา้ท่ีท างาน  สัปดาห์ละ  5  วนั   ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 
 ข้อ  7  เวลาท างานปกติ  ใหเ้จา้หนา้ท่ี  ท างานปกติวนัละ 7 ชัว่โมง เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. 
 ข้อ  8  เวลาพกั   สหกรณ์ ฯ  ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ี  หยดุพกัหน่ึงชัว่โมง  โดยแบ่งออกเป็น  3  ผลดั 
 

ผลดัแรกตั้งแต่เวลา 11.30  -  12.30  น. 
ผลดัท่ีสองตั้งแต่เวลา 12.00  -  13.00  น. 
ผลดัท่ีสามตั้งแต่เวลา 12.30  -  13.30  น. 

 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีตกลงกนัก าหนดเวลาพกัระหวา่งการท างานตามวรรคหน่ึงเป็นอยา่งอ่ืนก็
ยอ่มกระท าได ้   ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความราบร่ืนและอ านวยความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการ    โดยให้สหกรณ์จดัให้
เจา้หนา้ท่ีมีเวลาพกัระหวา่งการท างาน   วนัหน่ึงไม่นอ้ยกวา่หน่ึงชัว่โมงหลงัจากท่ีท างานมาแลว้ไม่เกินห้าชัว่โมง
ติดต่อกนั 
 

หมวด  2 
วนัหยุดและหลกัเกณฑ์การหยุด 

 ข้อ  9  วันหยุดประจ าสัปดาห์  ให้เจา้หน้าท่ีหยุดประจ าสัปดาห์  สัปดาห์ละ  2 วนั  ไดแ้ก่  วนัเสาร์และ
วนัอาทิตย ์
 ข้อ  10 วนัหยุดตามประเพณี  ใหเ้จา้หนา้ท่ีหยดุตามประเพณีไดปี้หน่ึง  ไม่นอ้ยกวา่  13  วนั  โดยรวม 
วนัแรงงานแห่งชาติดว้ย  และไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ   ทั้งน้ีสหกรณ์จะประกาศวนัหยดุตามประเพณี
ใหท้ราบภายในเดือนธนัวาคม  ของทุกปี 
 ในกรณีท่ีวนัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจ าสัปดาห์ของเจา้หนา้ท่ี  ให้เจา้หนา้ท่ีไดห้ยดุ
ชดเชยวนัหยดุตามประเพณี ในวนัท างานถดัไป 
 ข้อ  11  วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี  ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีท างานครบ  1  ปี  หยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ จ  านวน   
10  วนั ท างาน  โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็ 
 สิทธิหยดุพกัผอ่นประจ าปี  จะสะสมไดไ้ม่เกิน  2  ปีติดต่อกนัหรือไม่เกิน  20  วนั 
 เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจและมีเหตุอนัควร   ผูจ้ดัการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ   
อาจก าหนดวนัหยดุพกัผอ่นล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีก็ได ้
 เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะหยดุพกัผอ่นประจ าปี   จะตอ้งแสดงความจ านงและยืน่แบบตามท่ีสหกรณ์
ก าหนด 
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หมวด  3 
หลกัเกณฑ์การท างานล่วงเวลา  การท างานในวนัหยุด  และการท างานล่วงเวลาในวนัหยุด 

 ข้อ  12  หลกัเกณฑ์การท างานล่วงเวลา  การท างานในวนัหยุด  และการท างานล่วงเวลาในวนัหยุด 
  (1)  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  ถา้หยดุจะเสียหายแก่งาน  หรือความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งท างาน
ติดต่อกนัไปใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานล่วงเวลาในวนัท างาน  หรือท างานในวนัหยดุ  รวมถึงท างานล่วงเวลาในวนัหยุด
ไดต้ามความจ าเป็น  โดยสหกรณ์แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้  และเจา้หนา้ท่ีตอ้งใหค้วามร่วมมือในการ
ท างานล่วงเวลาดงักล่าว 
  (2)  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท างานเพื่อเพิ่มการบริการ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานล่วงเวลาหรือ
ท างานในวนัหยดุเป็นคร้ังคราวเท่าท่ีเป็นประโยชน์แก่การบริการ   ทั้งน้ีให้เจา้หนา้ท่ีท่ีสมคัรใจท างานล่วงเวลา
หรือท างานในวนัหยดุไดไ้ม่เกิน  36  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
  (3)  ในกรณีท่ีมีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่นอ้ยกวา่สองชัว่โมง  ใหเ้จา้หนา้ท่ี
มีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บนาทีก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ีจะเร่ิมท างานล่วงเวลา 
 ข้อ  13  อตัราค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

(1)    ใหจ่้ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลา      ในวนัท างานปกติในอตัราไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงเท่าคร่ึงของค่าจา้งตามจ านวนชัว่โมงท่ีท างานล่วงเวลา 
  (2)  ใหจ่้ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวนัหยดุประจ าสัปดาห์    วนัหยดุตาม
ประเพณี  และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  ในอตัราไม่นอ้ยกวา่สามเท่าของค่าจา้งตามจ านวนชัว่โมงท่ีท างาน
ล่วงเวลาในวนัหยดุ 
  (3)  ส าหรับเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยุดประจ าสัปดาห์  ถา้มาท างานในวนัหยุด
ประจ าสัปดาห์   วนัหยดุตามประเพณี   และวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี    ใหจ่้ายเพิ่มข้ึนจากค่าจา้งอีกไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 
  (4)  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุประจ าสัปดาห์  ถา้มาท างานในวนัหยุด
ประจ าสัปดาห์  วนัหยุดตามประเพณี  และวนัหยุดพกัผอ่นประจ าปี  ให้จ่ายไม่น้อยกวา่สองเท่าของอตัราค่าจา้ง
ต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า  หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัท างาน
ตามจ านวนผลงานท่ีท าไดส้ าหรับเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
 ข้อ  14  การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด  สหกรณ์จะไม่จ่าย 
ค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี  ดงัน้ี 
  (1)  เจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีอ านาจท าการแทนสหกรณ์เก่ียวกับการจ้าง  การให้
บ าเหน็จ  การลดค่าจา้ง  หรือการเลิกจา้ง 
  (2)  เจา้หน้าท่ีท่ีถูกก าหนดให้ท างานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพท่ีตอ้งออกไปท างานนอกสถานท่ี
และโดยลกัษณะหรือสภาพของงาน  ไม่อาจก าหนดเวลาท างานท่ีแน่นอนได ้
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  (3)   เจา้หนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดใหอ้ยูเ่วรเฝ้าดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสิ์นเป็นคร้ังคราว 
        แต่เจา้หน้าท่ีท่ีท างานตาม  (2)  และ  (3)   มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากบัอตัรา

ค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างาน  ตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า 
หมวด  4 

วนัและสถานที่ทีจ่่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

 ข้อ  15  วนัจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 
  (1)  การจ่ายค่าจา้ง   ค่าล่วงเวลา   ค่าท างานในวนัหยดุ   และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ   ใหจ่้าย 
เดือนละคร้ัง   ก่อนวนัส้ินเดือนหน่ึงวนั  ถา้วนัจ่ายเงินดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุงานใหเ้ล่ือนข้ึนมาจ่ายในวนัท างาน
ก่อนถึงวนัหยดุนั้น 
  (2)  การจ่ายเงินสวสัดิการอ่ืน   เช่น   ค่าครองชีพ   ค่าพาหนะ   ใหจ่้ายเดือนละคร้ังก่อน 
วนัส้ินเดือนหน่ึงวนั    ถา้วนัจ่ายเงินดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุงาน   ใหเ้ล่ือนข้ึนมาจ่ายในวนัท างาน 
ก่อนถึงวนัหยดุนั้น 
  (3)  สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดตามประเพณี และวนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปีใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรายเดือน   โดยจ่ายรวมอยูใ่นเงินเดือนแลว้ 

ข้อ  16  สถานทีจ่่ายเงิน   การจ่ายเงินตาม  ขอ้  15  ใหจ่้ายเงิน  ณ  ส านกังานสหกรณ์และหรือโดย     
โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ท่ีในธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีสหกรณ์ก าหนด 

หมวด  5 
วนัลา  และหลกัเกณฑ์การลา 

 ข้อ  17  วนัลา   เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุได ้ ดงัน้ี 
  (1)  การลาป่วย   เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าท่ีป่วยจริง  โดยไดรั้บค่าจา้งปีหน่ึงไม่เกิน  30 วนั
ท าการ 
         การประสบอนัตราย     หรือการเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานจนไม่สามารถปฏิบติังาน
ตามปกติ  สหกรณ์จะใหห้ยดุงานตามความเห็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง  โดยไม่ถือเป็นการลาป่วย 
  (2)  การลาท าหมัน   เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อการท าหมนัไดต้ามจ านวนวนัท่ีแพทย ์
แผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงก าหนด  และออกใบรับรอง   โดยไดรั้บค่าจา้งตามระยะเวลาท่ีลา 
  (3)  การลาคลอดบุตร   เจา้หนา้ท่ีหญิง  มีสิทธิลาหยดุงานก่อนหรือหลงัการคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน  
90  วนั  โดยใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย  และไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน  45  วนั 
  (4)  การลากิจ   เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อกิจธุระจ าเป็นไดไ้ม่เกิน  20  วนั  ต่อปี  เวน้แต่ผูท่ี้
ไดท้  างานหลงัวนัท่ี  30  มิถุนายน  จะลาไดไ้ม่เกิน  10  วนัต่อปี  โดยไดรั้บค่าจา้งตามจ านวนวนัท่ีสหกรณ์ใหล้า 
  (5) การลาเพ่ือรับราชการทหาร   เจา้หนา้ท่ีมีสิทธิลาหยดุงานเพื่อรับราชการทหารในการ 
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวชิาทหาร  หรือเพื่อทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหาร  ตามก าหนดระยะเวลา 
ท่ีราชการก าหนด  โดยไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา  แต่ปีหน่ึงไม่เกิน  60  วนั 
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  (6)  การลาเพ่ือรับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้  ความสามารถของเจ้าหน้าที่  เจา้หน้าท่ีมี
สิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ   ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541   ลาไดไ้ม่เกิน  30  วนั 
  (7)  การลาเพ่ืออุปสมบท   หรือประกอบพิธีฮัจย์   เจา้หน้าท่ีซ่ึงไม่เคยลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮจัยม์าก่อน   และไดท้  างานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี    มีสิทธิลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบ 
พิธีฮจัย ์ ไดไ้ม่เกิน  120  วนั 
 ข้อ  18  หลกัเกณฑ์การลา     การลาทุกประเภทเจา้หนา้ท่ีผูล้าตอ้งยืน่ใบลาตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ต่อผูจ้ดัการ  หรือกรรมการอ านวยการ   แลว้แต่กรณีพร้อมหลกัฐาน (ถา้มี)  ในกรณีดงัน้ี 
  18.1  การลาป่วย  เจา้หนา้ท่ีเจ็บป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกติได ้   ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ
การลาป่วย  ดงัน้ี 

(1) กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ ใหย้ืน่ใบลาป่วยล่วงหนา้ 
(2)   กรณีเจา้หนา้ท่ีเจบ็ป่วยกระทนัหนัไม่สามารถลาป่วยล่วงหนา้ได ้ ใหเ้จา้หนา้ท่ี    

ยืน่ใบลาป่วยในวนัแรกท่ีมาท างาน 
(3)  การลาป่วยตั้งแต่  3  วนัท างานข้ึนไป  ท่ีไม่ถึง  30  วนั  ไม่วา่จะเป็นการลาคร้ังเดียว

หรือหลายคร้ังติดต่อกนัถา้ผูมี้อ  านาจอนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งใหมี้ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงหรือ
หลกัฐานของสถานพยาบาล   ประกอบใบลา   หรือสั่งใหผู้ล้าไปรับการตรวจจากแพทยข์องทางราชการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได ้

(4)  การลาป่วยโดยมิไดเ้จ็บป่วยจริง  สหกรณ์ถือว่าเจา้หน้าท่ีใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอนั
เป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

18.2  การลาท าหมัน   ให้เจ้าหน้าท่ียื่นใบลาล่วงหน้า   และเม่ือการท าหมนัส้ินสุดแล้ว  ให้
เจา้หนา้ท่ีแสดงใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงประกอบการลาดว้ย 

18.3    การลาคลอดบุตร   ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภห์น่ึง 
ไม่เกินเกา้สิบวนัวนัลาตามวรรคหน่ึง  ใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย 

ในกรณีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นหญิงมีครรภมี์ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงวา่
ไม่อาจท างานในหนา้ท่ีเดิมต่อไปได ้        ใหเ้จา้หนา้ท่ีนั้นมีสิทธิขอใหส้หกรณ์เปล่ียนงานในหนา้ท่ีเดิมเป็นการ
ชัว่คราวก่อนหรือหลงัคลอดได ้   และใหส้หกรณ์พิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีนั้น 
  18.4   การลากิจ    เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผูมี้อ  านาจอนุญาต  และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยุดงานได ้ เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพร้อมดว้ยระบุเหตุจ าเป็นไวแ้ลว้หยุดงานไปก่อนก็ได ้ 
แต่จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลใหผู้มี้อ  านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหน่ึงได้  ให้เสนอหรือจดัส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับจนถึงผูมี้อ านาจอนุญาตทนัที   ในวนัแรกท่ีมา
ปฏิบติังาน 
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  การลาท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควรผูจ้ดัการหรือกรรมการอ านวยการมีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจได้
และใหถื้อวา่เป็นการขาดงาน 
  18.5  การลาเพ่ือรับราชการทหาร   ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหารและเพื่อ
ทดสอบความพร่ังพร้อมทางทหาร  ใหย้ืน่ใบลานบัแต่เวลาท่ีไดรั้บหมายเรียก  และเม่ือส้ินสุดการปฏิบติัทาง
ทหารดงักล่าวแลว้  ให้เจา้หนา้ท่ีกลบัมารายงานตวัเพื่อท างานตามปกติภายใน  3  วนั  และไดรั้บเงินเดือนเตม็
ตลอดระยะเวลาท่ีทดสอบ  ยกเวน้การเกณฑท์หาร 
  18.6   การลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ  เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะขอลาหยดุ
เพื่อเขา้รับการฝึกอบรม  การประชุม  การสัมมนา  การช้ีแจง  การอภิปราย  หรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
งานดา้นแรงงานสวสัดิการสังคม    การเพิ่มทกัษะในการท างาน    หรือการวดัผลการศึกษาท่ีทางส่วนราชการจดั
หรืออนุญาตให้จดัข้ึน   ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7  วนั  โดยแสดงหลกัฐานประกอบการลาดว้ย 
  การลาตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่เสียหายต่อหนา้ท่ีความรับผดิชอบและงานของสหกรณ์  ประกอบ
กบัผลประโยชน์ท่ีเจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั  โดยเฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี  อาจไม่อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้น
ลาหยดุงาน 
  (1)  ในปีท่ีลานั้น  เจา้หนา้ท่ีเคยไดรั้บอนุญาตใหล้าเพื่อการฝึกอบรม  หรือพฒันาความรู้
ความสามารถมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัท าการหรือสามคร้ังหรือ 
  (2)  การลาของเจา้หนา้ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย     หรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ 
สหกรณ์ 
  18.7  การลาเพ่ืออุปสมบท  หรือประกอบพธีิฮัจย์   เจา้หนา้ท่ีท่ีประสงคจ์ะขอลาหยดุเพื่อ
อุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย ์  ใหย้ืน่ใบลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  40  วนั  และเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้จึงจะหยดุ
งานได ้

หมวด  6 
วนัิยและโทษทางวนัิย 

 ข้อ  19  วนัิย  สหกรณ์ก าหนดวนิยัในการท างานใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติั  ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
(2) ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอุตสาหะ   รวดเร็ว  ใหเ้กิดผลดีและความกา้วหนา้ 

ทั้งตอ้งเอาใจใส่  ระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
(3) ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ์  จะละทิ้งหนา้ท่ีไม่ได ้
(4) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย  เช่ือฟัง  และไม่แสดงความกระดา้งกระเด่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชา 
(5) ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงสั่งในกิจการโดยชอบ  ห้ามมิใหก้ระท าการขา้ม

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน    เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือชั้นข้ึนไปสั่งใหก้ระท า 
(6) ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์ รักษาความสามคัคี และไม่กระท าการใดๆ  

อาจเป็นเหตุก่อใหเ้กิดแตกความสามคัคี 
(7) ตอ้งรักษาความลบัและไม่เป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ์ 
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(8) ต้องให้การต้อนรับ  ค าช้ีแจง  ความสะดวก  ความเป็นธรรม  สุภาพเรียบร้อยและการ
สงเคราะห์แก่ผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ดว้ยดี   หา้มมิใหดู้หม่ินเหยยีดหยามบุคคลใด ๆ 

(9) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  เท่ียงธรรม  ทั้งตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้น
กระท าการหาผลประโยชน์ใด ๆ  อนัอาจเป็นทางใหเ้สียความเท่ียงธรรมหรือความไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

(10)  ห้ามกดข่ี  ข่มเหง  เบียดเบียนผูใ้ด  และห้ามมิให้  อาศยั  ยอมให้ผูอ่ื้นอาศยังานในหน้าท่ี
ของตน  ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม  หรือเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

(11)  ตอ้งไม่เกียจคร้านในการปฏิบติังาน    ไม่รายงานเท็จ    หรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

(12)  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ  ท่ีเก่ียวกบักิจการในหนา้ท่ีของตน 
(13)  หา้มประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  หรือแข่งขนักบัสหกรณ์ 
(14)  ตอ้งรักษาช่ือเสียงมิให้ข้ึนช่ือว่าเป็นผูป้ระพฤติชั่ว      หรือประพฤติในทางท่ีอาจท าให้

เส่ือมเสียต่อต าแหน่งหนา้ท่ี  เช่น  ประพฤติผิดทางเพศ  ประพฤติตนเป็นคนเสเพลเป็นอาจิณ  เสพสุราเป็นอาจิณ  
หรือของมึนเมาอยา่งอ่ืนจนไม่สามารถครองสติได ้  เสพยาเสพยติ์ดใหโ้ทษ   มีหน้ีสินลน้พน้ตวั   เล่นการพนนั 
ท่ีมิไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 

(15)  ตอ้งไม่ละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนั  ไม่วา่จะมีวนัหยุดคัน่หรือไม่ก็ตาม  
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

(16)  ตอ้งไม่ลงเวลาเขา้ – ออกงานแทนผูอ่ื้น  หรือกระท าการใด ๆ  ซ่ึงมีผลท าลายขอ้มูลการ
บนัทึกเวลาเขา้ – ออก  หรือเปล่ียนแปลง  หรือเพิ่มเติม  หรือท าลายขอ้มูลบนัทึกเวลา  เช่น  แก้ไขลงเวลาหรือ
ท าลายบตัรลงเวลา  หรือการ์ดหรือแถบแม่เหล็กบนัทึกเวลา  เป็นตน้ 

(17)  ท างานหรือให้บริการอ่ืนแก่บุคคลภายนอก  ซ่ึงประกอบการอนัมีลกัษณะคลา้ยธุรกิจของ
สหกรณ์ 

ข้อ  20  โทษทางวนัิย   มีดงัน้ี 
(1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 
(2) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
(3) พกังาน 
(4) งดการเล่ือนเงินเดือนประจ าปี 
(5) เลิกจา้ง 

สหกรณ์สงวนสิทธ์ิท่ีจะลงโทษเจา้หน้าท่ีตามความร้ายแรงของการกระท าความผิด โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นไปตามล าดบัขา้งตน้แต่ประการใด 

ข้อ  21  การพักงาน  เพ่ือสอบสวนความผิด   ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าการฝ่าฝืนระเบียบ
ว่าด้วยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค าสั่ง  มติ  สหกรณ์มีสิทธิสั่งพกังานเพื่อ
สอบสวนความผดิ  โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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(1) ค าสั่งพกังานเป็นหนงัสือโดยระบุความผดิขอ้กล่าวหา 
(2) ก าหนดระยะเวลาพกังานไดไ้ม่เกินเจด็วนั   โดยสหกรณ์จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบก่อน 

การพกังาน 
(3) ในระหวา่งการพกังาน   สหกรณ์จะจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

หา้สิบของค่าจา้งในวนัท างานท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บก่อนถูกสั่งพกังาน 
(4) เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแล้ว  ปรากฏว่าเจา้หน้าท่ีไม่มีความผิด  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานปกตินบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีถูกสั่งพกังานเป็นตน้ไป    โดยใหค้  านวณ 
เงินท่ีสหกรณ์จ่ายตามขอ้ 21 (3) เป็นส่วนหน่ึงของค่าจา้งพร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละสิบหา้ต่อปี 

หมวด  7 
การร้องทุกข์ 

 ข้อ  22  ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์  การร้องทุกขห์มายถึง   กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมีความ 
ไม่พอใจหรือมีความทุกข์อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการท างาน     ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสภาพการท างาน     สภาพการจา้ง
การบงัคบับญัชา      การสั่งหรือมอบหมายงาน     การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานหรือประโยชน์อ่ืน  หรือการ
ปฏิบติัใดท่ีไม่เหมาะสมระหว่างผูบ้งัคบับญัชาต่อเจา้หน้าท่ีหรือระหว่างเจา้หน้าท่ีด้วยกนั    และเจา้หน้าท่ีได้
เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อผูบ้งัคบับญัชา        เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาไดด้ าเนินการแกไ้ขหรือยุติ
เหตุการณ์นั้น   ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หน้าท่ี  และเพื่อให้เจา้หน้าท่ี
ท างานดว้ยความสุข 
 ข้อ  23  วิธีการและข้ันตอนการร้องทุกข์     เจา้หน้าท่ีท่ีมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เน่ืองจากการ
ท างานดงักล่าวขา้งตน้  ควรยื่นค าร้องทุกข์ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือผูบ้งัคบับญัชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว  
เวน้แต่เร่ืองท่ีร้องทุกขน์ั้นเก่ียวกบัการปฏิบติัของผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว  หรือผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเป็นเหตุก็ให้
ยืน่ค  าร้องทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง  การยืน่ค าร้องทุกขใ์หท้  าเป็นหนงัสือ 
 ข้อ  24  การสอบสวนและพจิารณาข้อร้องทุกข์  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บค าร้องทุกขจ์ากเจา้หนา้ท่ีแลว้ให้
รีบด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าท่ีจะท าได ้ โดยด าเนินการ
ดว้ยตนเองหรือดว้ยความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา   ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีผูย้ื่นค าร้องทุกขช์อบท่ีจะให้ขอ้เท็จจริงโดย
ละเอียดแก่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 
 เม่ือสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขน์ั้น  หากเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชานั้น   และผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ขไดก้็ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ด าเนินการแกไ้ขใหเ้สร็จส้ินโดยเร็ว  แลว้แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ค  าร้องทุกขท์ราบพร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ย 
 หากเร่ืองราวท่ีร้องทุกขน์ั้น  เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชานั้น  ให้
ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวเสนอเร่ืองราวท่ีร้องทุกขพ์ร้อมทั้งขอ้เสนอในการแกไ้ขหรือความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัสูงข้ึนไปตามล าดบั 
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 ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปด าเนินการสอบสวนและพิจารณาค าร้องทุกข ์ เช่นเดียวกบั
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ท่ีไดรั้บค าร้องทุกข์ 
 ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละชั้นตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัค าร้องทุกขโ์ดยเร็วอยา่งชา้ไม่เกิน  7  วนัท าการ 
 ข้อ  25  กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์   เม่ือผูบ้งัคบับญัชาแต่ละชั้นท่ีไดพ้ิจารณาค าร้องทุกข ์ ด าเนินการ
แกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์ท่ีเกิดการร้องทุกข ์ และไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ค  าร้องทุกขท์ราบ  หากเจา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ 
ค าร้องทุกขพ์อใจ  ก็ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว  แต่ถา้เจา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ค  าร้องทุกขย์งัไม่พอใจก็ให ้
ยืน่อุทธรณ์ไดต่้อผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดภายใน  7  วนัท าการ  นบัแต่วนัท่ีทราบผลการร้องทุกขจ์ากผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัตน้ 
 ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และด าเนินการแกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์ตามค าร้องทุกข ์ และแจง้
ผลการพิจารณาด าเนินการใหเ้จา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ค  าร้องทุกขท์ราบภายใน  15  วนัท าการ 
 หากเจา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ค  าร้องทุกขย์งัไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดยอ่มมีสิทธิ
ด าเนินการในทางอ่ืนอนัชอบดว้ยกฎหมายต่อไปได ้
 ข้อ  26  ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกีย่วข้อง เน่ืองจากการร้องทุกขท่ี์กระท าไปโดยสุจริต  ยอ่ม
ก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่ทั้งผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีเป็นส่วนรวม  ดงันั้น  เจา้หนา้ท่ีผูย้ืน่ค  าร้องทุกข์
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หถ้อ้ยค า  ใหข้อ้มูล  ใหข้อ้เทจ็จริง  หรือใหพ้ยานหลกัฐานใดเก่ียวกบัการร้องทุกข ์ และเจา้หนา้ท่ี
เป็นผูพ้ิจารณาค าร้องทุกข ์ เม่ือไดก้ระท าไปโดยสุจริตใจ   แมจ้ะเป็นเหตุให้เกิดขอ้ยุง่ยากประการใดแก่
ผูบ้งัคบับญัชา   ก็ยอ่มไดรั้บการประกนัจากผูบ้งัคบับญัชาวา่จะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุท่ีจะเลิกลา้ง  ลงโทษ  
หรือด าเนินการใดท่ีเกิดผลร้ายต่อเจา้หนา้ท่ีดงักล่าว 
 

หมวด  8 
การส้ินสุดการจ้าง 

 ข้อ  27  การส้ินสุดการจ้าง  การจา้งงานจะส้ินสุดลงดว้ยเหตุหน่ึงเหตุใด  ดงัน้ี 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เกษียณอาย ุ
(4) ขาดคุณสมบติัทัว่ไปและหรือคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบวา่ดว้ย

เจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2549 
(5) เลิกจา้ง 

ข้อ  28  ตาย  ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีถึงแก่ความตาย  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงินอ่ืนใดใหแ้ก่ทายาทผูมี้
สิทธิของเจา้หนา้ท่ีท่ีถึงแก่ความตาย  ส่วนเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงิน
ทดแทนหรือกฎหมายประกนัสังคม 
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ข้อ  29  การลาออก ใหเ้จา้หนา้ท่ียืน่ใบลาออกล่วงหนา้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
การลาออกของเจา้หน้าท่ีท่ีไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง  หากท าให้สหกรณ์เสียหาย  สหกรณ์มีสิทธิหักเงิน

ประกนั  ค่าจา้ง  หรือเงินอ่ืนใดชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดร้วมถึงใชสิ้ทธิตามกฎหมายแก่เจา้หนา้ท่ีและหรือผู ้
ค  ้าประกนัใหช้ดใชค้วามเสียหายไดด้ว้ย   โดยไดรั้บความยนิยอมจากเจา้หนา้ท่ีนั้น 

ข้อ  30  เกษียณอายุ   เจา้หนา้ท่ีคนใดมีอายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์   ใหเ้ป็นอนัเกษียณอายเุม่ือส้ินปีทางบญัชี
ของสหกรณ์  ซ่ึงเป็นปีท่ีผูน้ั้นมีอายคุรบ 60  ปีบริบูรณ์ เวน้แต่จะไดมี้การต่ออายกุารท างานออกไปอีกเป็นคราว ๆ 
ไป จนอายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ 

       การต่ออายกุารท างานของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์วรรคก่อน  จะท าไดแ้ต่กรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์
อยา่งยิง่แก่สหกรณ์  และผูน้ั้นยงัมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฎิบติังานโดยมีสมรรถภาพทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ  31  การเลกิจ้าง   หมายถึง    เจา้หนา้ท่ีท่ีสหกรณ์ใหพ้น้สภาพการเป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์             
อนัเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีขาดคุณสมบติัในการท างานมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ยบุหน่วยงาน  เลิกกิจการ  
เกษียณอาย ุ ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง  หรือกระท าความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

การเลิกจา้งดงักล่าว  สหกรณ์จะแจง้เหตุผลและวนัเลิกจา้งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีทราบเป็นหนงัสือ  โดยแจง้ให้
เจา้หนา้ท่ีทราบเม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งอยา่งนอ้ย  30  วนั  เวน้แต่การเลิกจา้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาจา้งแน่นอน  หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีกระท าความผดิ 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้าท่ีแทนการบอกกล่าว
ล่วงหนา้ตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 

หมวด  9 
ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพเิศษ 

 ข้อ 32  ค่าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจา้งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตามระยะเวลาและอตัรา ดงัน้ี 
  (1)  เจา้หนา้ท่ีซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั  แต่ไม่ครบหน่ึงปี  จะไดรั้บค่าชดเชย 
ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนั 
  (2)  เจา้หนา้ท่ีซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงปี  แต่ไม่ครบสามปี  จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเกา้สิบวนั 
  (3)  เจา้หนา้ท่ีท างานติดต่อกนัครบสามปี    แต่ไม่ครบหกปี    จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 
  (4)  เจา้หนา้ท่ีท างานติดต่อกนัครบหกปี  แต่ไม่ครบสิบปี  จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ยสองร้อยส่ีสิบวนั 
  (5)  เจา้หนา้ท่ีท างานติดต่อกนัครบสิบปีข้ึนไป      จะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ยสามร้อยวนั 
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 ข้อ 33 ข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย   สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ีถูกเลิกจา้ง  เน่ืองจาก
กระท าความผดิอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัน้ี 

(1) ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
(2) จงใจท าใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(4) ฝ่าฝืนระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของสหกรณ์อนั

ชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม  และสหกรณ์ไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้  เวน้แต่กรณีท่ีร้ายแรงสหกรณ์ไม่
จ  าเป็นตอ้งตกัเตือน  หนงัสือเตือนใหมี้ผลบงัคบัไดไ้ม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีลูกจา้งไดก้ระท าผดิ 

(5) ละทิ้งหน้าท่ีเป็นเวลาสามวนัท างานติดต่อกนัไม่ว่าจะมีวนัหยุดคัน่หรือไม่ก็ตามโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร 

(6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

ข้อ  34  ค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายส านักงาน     ในกรณีท่ีสหกรณ์ยา้ยส านักงานของสหกรณ์ไปตั้ง ณ 
สถานท่ีอ่ืน   อนัมีผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติของเจา้หน้าท่ีหรือครอบครัว   สหกรณ์จะแจง้ให้
เจา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  ก่อนวนัยา้ยท่ีท าการสหกรณ์  ในการน้ีถา้เจา้หนา้ท่ีไม่ประสงคจ์ะ
ไปท างานดว้ยให้เจา้หน้าท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งได ้ โดยเจา้หน้าท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยพิเศษ  ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละหา้สิบของอตัราค่าชดเชยท่ีเจา้หนา้ท่ีพึงมีสิทธิไดรั้บ 

กรณีท่ีสหกรณ์ไม่แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบในการยา้ยส านกังานล่วงหนา้ตามวรรคหน่ึง  เจา้หนา้ท่ีจะไดรั้บ
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนั 

ข้อ  35  ค่าชดเชยพิเศษกรณีลดจ านวนเจ้าหน้าที่   ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องลดจ านวน
เจา้หนา้ท่ีอนัเน่ืองจากการปรับปรุงหน่วยงาน  ระบบการท างาน  หรือการบริการ  สหกรณ์จะปฏิบติั  ดงัน้ี 

 (1)  แจง้วนัท่ีเลิกจา้ง  เหตุผลของการเลิกจา้งใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัใน
กรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถแจง้ได ้ หรือแจง้การเลิกจา้งน้อยกว่าหกสิบวนั  จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอก
กล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ยหกสิบวนั 

 (2)  จ่ายชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามขอ้  34  เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสิบห้าวนัต่อ
การท างานครบหน่ึงปี  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานติดต่อกนัเกินหกปีข้ึนไป  กรณีระยะเวลาท างานไม่ครบหน่ึงปี  
ถา้เศษของระยะเวลาท างานมากกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนั  ใหน้บัเป็นการท างานครบหน่ึงปี 

ข้อ  36  การจ่ายเงินเน่ืองจากส้ินสุดการจ้างค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ   การจ่ายคืนจ านวนเงินของ
เจา้หนา้ท่ีเน่ืองจากส้ินสุดการจา้ง  ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ  ในหมวด 8 และหมวด 9  ให้สหกรณ์มีอ านาจหกั
จ านวนเงินซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผดิต่อสหกรณ์ออกก่อนได ้ โดยความยนิยอมของเจา้หนา้ท่ี 
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หมวด  10 
การตรวจสุขภาพ 

 ข้อ  37 สหกรณ์จดัให้มีการตรวจสุขภาพของเจา้หน้าท่ี  และส่งผลการตรวจดงักล่าวแก่พนกังานตรวจ
แรงงาน  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด  11 
การจัดตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกจิการ 

 ข้อ  38  สหกรณ์จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ   ประกอบด้วยผูแ้ทนฝ่าย
ลูกจา้งอยา่งนอ้ยหา้คน 
 กรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกตั้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดี
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานก าหนด 
 ข้อ  39  คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  เม่ือไดรั้บการเลือกตั้งแลว้จะด ารงต าแหน่ง
คราวละ  2  ปี   การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
 คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการมีอ านาจดงัน้ี 

(1) ร่วมหารือกบันายจา้งเพื่อจดัสวสัดิการแก่เจา้หนา้ท่ี 
(2) ใหค้  าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการส าหรับ 

เจา้หนา้ท่ี 
(3) ตรวจตรา  ควบคุม  ดูแล  การจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
(4) เสนอขอ้คิดเห็น  และแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเจา้หนา้ท่ีต่อ

คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน 
ข้อ  40  สหกรณ์จะจดัใหมี้การประชุมหารือกบัคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ     

อยา่งนอ้ยสามเดือนต่อหน่ึงคร้ัง  หรือคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการร้องขอโดยมีเหตุผล
สมควร 

ข้อ  41  สหกรณ์ปิดประกาศการจดัสวสัดิการตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา   95  หรือ  ตามท่ีมี
ขอ้ตกลงกบัเจา้หนา้ท่ีใหจ้ดัข้ึนไวใ้นท่ีเปิดเผยเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไดท้ราบ  ณ  ส านกังานสหกรณ์ 

 
 

หมวด  12 
บทเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ  42  การหยุดกิจการช่ัวคราว   ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งหยุดกิจการเป็นการชัว่คราว  หรือ
สหกรณ์ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  สหกรณ์จะแจง้เหตุการหยุดกิจการให้เจา้หน้าท่ีทราบล่วงหน้าและ
สหกรณ์จะจ่ายเงินใหร้ะหวา่งการหยดุกิจการในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราค่าจา้งท างานปกติ 
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 ข้อ  43  กฎระเบียบอ่ืน ๆ 
  (1)  ใบสมคัรงาน  สัญญาจา้ง  หนงัสือค ้าประกนั  ส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีไดท้  าไวก้บัสหกรณ์ก่อน
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัก็ให้มีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะส้ินสุดการจา้งเป็นราย ๆ  ไปหรือไดมี้การจดัท าข้ึนมาใหม่
ตามระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานน้ี 
  (2)  การใดท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานน้ี  ให้ถือปฏิบติัตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงานหรือประเพณีปฏิบติั   
 

                                           ประกาศ  ณ  วนัที ่ 1   เดือนตุลาคม    พ.ศ.2555 
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