ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงาจํากัด
ว่ าด้ วย เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ พ.ศ.2560
−−−−−−−−−−−−−−
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 66(8)และข้อ91(7)ที$ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที$
35คราวประชุม ครั.งที$5 วันที$10 เมษายน พ.ศ.2560 ได้มีมติ ยกเลิกใช้ระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงาจํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ พ.ศ.2555 และได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที$สหกรณ์ พ.ศ.2560ใหม่
ดังต่อไปนี.
ข้อ 1 ระเบียบนี. เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงาจํากัดว่าด้วย เจ้าหน้าที$สหกรณ์
พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี.ให้ใช้บงั คับตั.งแต่วนั ที$ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในวันที$ใช้ระเบียบนี.ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ พ.ศ.2545
(2) ระเบียบว่าด้วยการลาสําหรับเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ พ.ศ.2546
(3) ระเบียบว่าด้วยอํานาจหน้าที$และความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที$อื$น พ.ศ.2545
(4) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ แก้ไขเพิ$มเติม (ฉบับที$ 1) พ.ศ.2557
(5) ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2546
(6) ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2546
(7) ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านเจ้าหน้าที$สหกรณ์ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ$มเติม ฉบับที$ 1 พ.ศ.2549
(8) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ$มช่วยค่าครองชีพเจ้าหน้าที$สหกรณ์ พ.ศ.2555
(9) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาของเจ้าหน้าที$ พ.ศ.2537
(10) ประกาศอัตราบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที$สหกรณ์ ลงวันที$ 16 กรกฎาคม 2558
(11) บรรดาประกาศคําสัง$ มติระเบียบอื$นใดที$ได้กาํ หนดไว้แล้วซึ$ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี.ให้
ยกเลิกและให้ใช้ระเบียบนี.แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี.
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“ประธานกรรมการ”หมายถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการดําเนิ นการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“รองผูจ้ ดั การ” หมายถึง รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
“เจ้าหน้าที$ ” หมายถึง เจ้าหน้าที$ และลูกจ้างประจํา ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด
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หมวด 1
อัตรากําลังและตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ5ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าที$ตามจํานวนที$จาํ เป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจําของสหกรณ์
ข้อ 6ตําแหน่งเจ้าหน้าที$สหกรณ์มีดงั นี.
ก.เจ้าหน้าที$
1. เจ้าหน้าที$การเงิน
2. เจ้าหน้าที$บญั ชี
3. เจ้าหน้าที$บริ หารงานทัว$ ไป
4. เจ้าหน้าที$วิเคราะห์สินเชื$อ
5. เจ้าหน้าที$คอมพิวเตอร์
6. ลูกจ้าง
ข. หัวหน้างาน
ค. รองผูจ้ ดั การ
ง. ผูจ้ ดั การ
หมวด 2
อํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที
ผู้จดั การสหกรณ์
ข้อ7ผูจ้ ดั การสหกรณ์ มีหน้าที$ จดั การทัว$ ไปและความรับผิดชอบเกี$ ยวกับบรรดากิ จการประจําของสหกรณ์
ตามที$ กาํ หนดไว้ในข้อบังคับตลอดจนปฏิ บตั ิ ตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนิ นการตรวจตราควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที$เพื$อให้งานสหกรณ์ดาํ เนินตามเป้าหมายบังเกิดผลดีและเป็ นคุณประโยชน์แก่สมาชิก
รองผู้จดั การ
ข้อ8รองผูจ้ ดั การ มีอาํ นาจหน้าที$และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี.
(1) ปฏิบตั ิหน้าที$ตามที$คณะกรรมการดําเนินการหรื อผูจ้ ดั การมอบหมาย
(2) ในกรณี ที$ผจู ้ ดั การไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที$ได้ให้รองผูจ้ ดั การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที$แทน
(3) ปฏิ บ ัติการอื$ นๆตามที$ คณะกรรมการดําเนิ นการหรื อ ผูจ้ ดั การมอบให้หรื อ ตามที$ ค วรกระทําเพื$ อให้
กิจการในหน้าที$ของตนลุล่วงไปด้วยดี ยกเว้นการอนุมตั ิเงินกูแ้ ละธุรกรรมทางด้านการเงินการคลัง
เจ้ าหน้ าที
ข้อ9เจ้าหน้าที$การเงินมีหน้าที$และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับงานต่อไปนี.
(1) ช่ วยปฏิ บ ัติ งานที$ เป็ นหน้าที$ ของเหรั ญ ญิ กหรื อกรรมการซึ$ งได้รับ มอบหมายให้รับ ผิด ชอบเกี$ ยวกับ
การเงินของสหกรณ์
(2) รับจ่ายเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอํานาจที$ ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการ
ดําเนินการ
(3) ลงบัญชีสมุดเงินสดรับสมุดเงินสดจ่ายและรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์และเสนอ
เงิ นสดรับจ่ ายพร้อมหลักฐานการรับจ่ายให้ผูจ้ ดั การหรื อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี$ ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการทราบเป็ นประจํา
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(4) จัดทําทะเบียนจ่ายเงินเดือนเงินสวัสดิการต่างๆตามที$เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์มีสิทธิ ได้รับ
(5) จัดทําทะเบียนเงินสะสมเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์
(6) จัดทําเกี$ยวกับการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
(7) ปฏิบตั ิงานอื$นๆตามที$ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ10เจ้าหน้าที$บญั ชีมีหน้าที$และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับงานดังต่อไปนี.
(1) แยกใบสําคัญหรื อสลิป รายการรับจ่ายเงินซึ$ งเจ้าหน้าที$การเงินมอบให้ตามประเภทการจ่ายหรื อรับทุก
วันเมื$อหมดเวลาปฏิบตั ิงานประจําวัน
(2) ลงรายการรับจ่ายตามสลิปที$แยกแล้วในสมุดสรุ ปประจําวัน
(3) ลงรายการผ่านจากสมุดสรุ ปประจําวันเข้าสมุดรวมบัญชีทว$ั ไป
(4) จัดทํางบทดลองประจําเดือนทดสอบความถูกต้องของบัญชี
(5) จัดทําและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้ มทะเบียนทุนเรื อนหุ น้ บัญชี เงินกูซ้ $ ึ งเจ้าหน้าที$หน่วยต่างๆส่ งมาว่า
ตรงกับ ประเภทในสมุ ด รวมบัญ ชี ท ั$ว ไปหรื อ ไม่ เป็ นประจํา เดื อ นรวมทั.งจัด ส่ งสํา เนาทะเบี ย นหุ ้น และแจ้งการ
เปลี$ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวภายใน 90 วันนับแต่วนั ที$มีการเปลี$ยนแปลง
(6) ปฏิบตั ิงานอื$นๆตามที$ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ11เจ้าหน้าที$บริ หารงานทัว$ ไปมีหน้าที$และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับงานดังต่อไปนี.
(1) ทําหน้าที$งานสารบรรณโดยทัว$ ไป
(2) รับสมัครผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กโดยจัดทําทะเบียนสมาชิ กและดัชนี ชื$อสมาชิ กตามอักษรรวมทั.งจัดส่ งสําเนา
ทะเบียนสมาชิกและแจ้งการเปลี$ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายใน 90 วันนับแต่วนั ที$มี
การเปลี$ยนแปลง
(3) รับคําขอกูเ้ งินจากสมาชิกและตรวจสอบคําขอกูเ้ งินโดยทําทะเบียนคําขอกูเ้ งินแต่ละประเภทไว้
(4) รวบรวมและเก็บรักษาคําขอกูห้ นังสื อกูแ้ ละหนังสื อคํ.าประกัน
(5) รับหนังสื อแสดงความจํานงการเปลี$ยนแปลงค่าหุน้ เงินงวดชําระหนี.
(6) รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ
(7) รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และงานบรรจุแต่งตั.ง
(8) รั บ ส่ งบัน ทึ ก เสนอและร่ างพิ ม พ์ห นังสื อ โต้ต อบเกี$ ย วกับ การดําเนิ น การและการติ ด ต่ อ ทั$ว ไปของ
สหกรณ์รวมทั.งเก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลักษณะและประเภทของเอกสารนั.นๆ
(9) รับผิดชอบงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ท. งั หมด
(10) ปฏิบตั ิงานอื$นๆตามที$ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 12เจ้าหน้าที$สินเชื$อมีหน้าที$และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับงานต่อไปนี.
(1) ตรวจสอบคําขอกูเ้ งินสามัญฉุกเฉิ นและพิเศษของสมาชิกเกี$ยวกับการถือหุ น้ และหนี.สิน
(2) จัดทําบัญชีเงินกูแ้ ละทะเบียนหุน้ รายตัวให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) คิดเงินปั นผลตามหุน้ ทุกๆวันสิ. นปี ทางบัญชีและทํารายการจ่ายเงินปันผลโดยประสานงานกับฝ่ าย
จัดเก็บ
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(4) จัดทํารายการหุน้ หนี.คงเหลือรายตัวประจําเดือนและรายหน่วยตรวจสอบกับยอดคุมของฝ่ ายบัญชีให้
ถูกต้อง
(5) จัดทํารายการเก็บเงินประจําเดือน
(6) แจ้งหุน้ หนี.คงเหลือทุก 6 เดือนในรอบหนึ$งปี ทางบัญชีให้สหกรณ์จงั หวัดทราบ
(7) จัดทําทะเบียนเงินงวดชําระหนี.
(8) จัดทําใบเสร็ จรับเงินประจําเดือนและใบเสร็ จรับเงินก่อนถึงกําหนด
(9) คิ ดเงิ นเฉลี$ ยคื นของสมาชิ กรายคนและรายหน่ วยทุ กสิ. นปี โดยประสานงานกับฝ่ ายทะเบี ยนหุ ้นและ
บัญชีเงินกู้
(10) จัดทําทะเบียนสหกรณ์หนังสื อกูเ้ งินสามัญฉุกเฉิ นและพิเศษ
(11) ปฏิบตั ิงานอื$นๆตามที$ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การหรื อคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ13เจ้าหน้าที$คอมพิวเตอร์มีหน้าที$และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับงานต่อไปนี.
(1) ควบคุมดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
(2) ดําเนินการให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทันสมัยและ
มัน$ คงปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสหกรณ์
(3) ติดตั.งค่าการรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายให้สามารถป้องกัน
บุ ค คลที$ ไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตเข้าสู่ ร ะบบได้ง่ายได้แ ก่ ค วามยาวของรหั ส ผ่ านระยะเวลาการเปลี$ ย นแปลงรหัส ผ่า น
ระยะเวลาการตั.งเวลาพักหน้าจอในกรณี ผใู ้ ช้งานไม่อยูท่ ี$เครื$ องเป็ นต้น
(4) มีหน้าที$รับผิดชอบในการบริ หารจัดการผูใ้ ช้งานเกี$ยวกับการสร้าง/เปลี$ยนแปลง/ลบชื$อผูใ้ ช้งาน
(username)โดยการกําหนดสิ ทธิ การใช้งานจะต้องเป็ นไปตามหน้าที$ความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งาน
(5) มีหน้าที$สอบทานสิ ทธิ การใช้งานของเจ้าหน้าที$ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายให้
สอดคล้องกับหน้าที$ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งเป็ นประจําทุกปี
(6)บริ หารจัดการระบบเครื อ ข่ ายให้มีค วามมัน$ คงปลอดภัยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพครอบคลุ มพื. นที$ การทํางาน
ทั.งหมดได้แก่
1.กําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงระบบเครื อข่ายให้กบั ผูท้ ี$ได้รับอนุญาตเท่านั.น
2.จัดทําการปรับปรุ งแผนผังเครื อข่ายและอุปกรณ์ที$เกี$ยวข้องให้เป็ นปัจจุบนั
3.มีการตรวจสอบหรื อเฝ้าระวังเกี$ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายอย่างสมํ$าเสมอ
4.ติดตั.งระบบป้องกันไวรัสกับเครื$ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและปรับปรุ งระบบป้องกันไวรัส
ให้เป็ นปัจจุบนั สมํ$าเสมอ
(6) จัดทําตารางแผนการสํารองข้อมูลและวิธีการกูค้ ืนข้อมูลและให้มีการสํารองข้อมูลและการทดสอบ
การกูค้ ืนข้อมูลเป็ นไปตามแผนที$กาํ หนดได้แก่
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1.กําหนดตารางแผนการสํารองข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
2.กําหนดให้สาํ รองข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที$สหกรณ์ใช้ในเครื$ องคอมพิวเตอร์ที$แยก
ต่างหากจากเครื$ องแม่ข่ายหลักของสหกรณ์จาํ นวน 1 ชุดเป็ นประจําทุกวันทําการของสหกรณ์และสํารองข้อมูลไว้ใน
สื$ อบันทึกข้อมูลจํานวน 1 ชุดเป็ นประจําทุกเดือน
3.กําหนดให้สาํ รองโปรแกรมฐานข้อมูลที$เกี$ยวกับระบบปฏิบตั ิการระบบฐานข้อมูลและระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ไว้ในสื$ อบันทึกข้อมูลจํานวน 1 ชุดเป็ นประจําทุก 3 เดือน
4.ให้เจ้าหน้าที$ผรู ้ ับผิดชอบระบบงานสํารองข้อมูลในสื$ อบันทึกข้อมูลและติดฉลากที$มี
รายละเอียดโปรแกรมระบบงานวันเดือนปี จํานวนหน่วยข้อมูล
5.จัดเก็บสื$ อบันทึกข้อมูลไว้ในที$ปลอดภัยทั.งในและนอกสํานักงานสหกรณ์และให้สามารถ
นํามาใช้งานได้ทนั ทีในกรณี ที$มีเหตุฉุกเฉิ น
ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที$ ผู ้จัด การเจ้า หน้ า ที$ ต ้ อ งกระทํ า ตามกฎหมายข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนคําสั$งของผูบ้ งั คับ บัญชาในกรณี ที$ไม่มีกฎหมายบังคับระเบี ยบหรื อคําสั$งดังว่านั.นก็ตอ้ ง
กระทําตามทางอันสมควรเพื$ อให้บงั เกิ ดผลดี แก่ สหกรณ์ เพื$อเป็ นข้อผูกพันให้ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที$ ลงลายมื อชื$ อ
รับทราบในการปฏิบตั ิหน้าที$ไว้ดว้ ย
หมวด3
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ ง
ข้อ14ให้คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดอัตราเงิ นเดื อนสําหรับเจ้าหน้าที$ สหกรณ์ ได้ตามความจําเป็ นให้
สอดคล้องกับดัชนีผบู ้ ริ โภคหรื อประกาศปรับอัตราค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานคําแนะนําของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัดและคําแนะนําของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์โดยกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที$
สหกรณ์และลูกจ้าง ไว้ดงั นี. เว้นแต่อตั ราขั.นตํ$าให้เป็ นไปตามที$กฎหมายว่าด้วยแรงงานกําหนด
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เทียบขั1น

ขั1น
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15

บัญชี อัตราเงินเดือนเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ลูกจ้ าง
เจ้ าหน้ าที
หัวหน้ างาน
รองผู้จัดการ
9,000.00
12,000.00
15,000.00
17,000.00
9,200.00
12,280.00
15,370.00
17,400.00
9,400.00
12,590.00
15,740.00
17,830.00
9,600.00
12,890.00
16,130.00
18,250.00
9,800.00
13,210.00
16,510.00
18,700.00
10,000.00
13,530.00
16,920.00
19,140.00
10,200.00
13,870.00
17,320.00
19,610.00
10,400.00
14,200.00
17,750.00
20,070.00
10,600.00
14,560.00
18,170.00
20,560.00
10,800.00
14,900.00
18,620.00
21,050.00
11,000.00
15,270.00
19,060.00
21,570.00
11,200.00
15,640.00
19,530.00
22,080.00
11,400.00
16,030.00
19,990.00
22,620.00
11,600.00
16,410.00
20,480.00
23,160.00
11,800.00
16,820.00
20,970.00
23,730.00
12,000.00
17,220.00
21,490.00
24,290.00
12,200.00
17,650.00
22,000.00
24,890.00
12,400.00
18,070.00
22,540.00
25,470.00
12,600.00
18,520.00
23,080.00
26,090.00
12,800.00
18,960.00
23,650.00
26,710.00
13,000.00
19,430.00
24,210.00
27,360.00
13,200.00
19,890.00
24,810.00
28,010.00
13,400.00
20,380.00
25,390.00
28,700.00
13,600.00
20,870.00
26,010.00
29,370.00
13,800.00
21,390.00
26,630.00
30,090.00
14,000.00
21,900.00
27,280.00
30,800.00
14,200.00
22,440.00
27,930.00
31,550.00
14,400.00
22,980.00
28,620.00
32,300.00
14,600.00
23,550.00
29,290.00
33,090.00

ผู้จัดการ
19,000.00
19,470.00
19,930.00
20,420.00
20,910.00
21,430.00
21,940.00
22,480.00
23,020.00
23,590.00
24,150.00
24,750.00
25,330.00
25,950.00
26,570.00
27,220.00
27,870.00
28,560.00
29,230.00
29,950.00
30,660.00
31,410.00
32,160.00
32,910.00
33,700.00
34,480.00
35,310.00
36,130.00
37,000.00
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ขั1น
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5

บัญชี อัตราเงินเดือนเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ลูกจ้ าง
เจ้ าหน้ าที
หัวหน้ างาน
รองผู้จัดการ
14,800.00
24,110.00
30,010.00
33,870.00
15,000.00
24,710.00
30,720.00
34,700.00
15,200.00
25,290.00
31,470.00
35,520.00
15,400.00
25,910.00
32,220.00
36,390.00
15,600.00
26,530.00
33,010.00
37,250.00
15,800.00
27,180.00
33,790.00
38,160.00
16,000.00
27,830.00
34,620.00
39,060.00
16,200.00
28,520.00
35,440.00
40,010.00
16,400.00
29,190.00
36,310.00
40,960.00
16,600.00
29,910.00
37,170.00
41,960.00
16,800.00
30,620.00
38,080.00
42,950.00
17,000.00
31,370.00
38,980.00
44,000.00
17,200.00
32,120.00
39,930.00
45,030.00
17,400.00
32,910.00
40,880.00
46,130.00
17,600.00
33,690.00
41,880.00
47,220.00
17,800.00
34,520.00
42,870.00
48,370.00
18,000.00
35,340.00
43,920.00
49,510.00
18,200.00
36,210.00
44,950.00
50,720.00
18,400.00
37,070.00
46,050.00
51,910.00
18,600.00
37,980.00
47,140.00
53,170.00
18,800.00
38,880.00
48,290.00
54,430.00
19,000.00
39,830.00
49,430.00
55,750.00
19,200.00
40,780.00
50,640.00
57,070.00
19,400.00
41,780.00
51,830.00
58,460.00
19,600.00
42,770.00
53,090.00
59,840.00
19,800.00
43,820.00
54,350.00
61,300.00
20,000.00
44,850.00
55,670.00
62,740.00
20,200.00
45,950.00
56,990.00
64,270.00
20,400.00
47,040.00
58,380.00
65,780.00

ผู้จัดการ
37,860.00
38,770.00
39,670.00
40,620.00
41,570.00
42,570.00
43,560.00
44,610.00
45,640.00
46,740.00
47,830.00
48,980.00
50,120.00
51,330.00
52,520.00
53,780.00
55,040.00
56,360.00
57,680.00
59,070.00
60,450.00
61,910.00
63,350.00
64,880.00
66,390.00
67,990.00
69,580.00
71,260.00
72,920.00
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ขั1น
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37

บัญชี อัตราเงินเดือนเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ลูกจ้ าง
เจ้ าหน้ าที
หัวหน้ างาน
รองผู้จัดการ
20,600.00
48,190.00
59,760.00
67,380.00
20,800.00
49,330.00
61,220.00
68,970.00
21,000.00
50,540.00
62,660.00
70,650.00
21,200.00
51,730.00
64,190.00
72,310.00
21,400.00
52,990.00
65,700.00
74,070.00
21,600.00
54,250.00
67,300.00
75,810.00
21,800.00
55,570.00
68,890.00
77,650.00
22,000.00
56,890.00
70,570.00
79,480.00
22,200.00
58,280.00
72,230.00
81,410.00
22,400.00
59,660.00
73,990.00
83,330.00
22,600.00
61,120.00
75,730.00
85,350.00
22,800.00
62,560.00
77,570.00
87,370.00
23,000.00
64,090.00
79,400.00
89,490.00
23,200.00
65,600.00
81,330.00
91,600.00
23,400.00
67,200.00
83,250.00
93,820.00

ผู้จัดการ
74,680.00
76,420.00
78,260.00
80,090.00
82,020.00
83,940.00
85,960.00
87,980.00
90,100.00
92,210.00
94,430.00
96,640.00
98,970.00
101,290.00
103,730.00

ข้อ 15ให้เจ้าหน้าที$ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ดังนี.
(1) ผูจ้ ดั การ เดือนละ 5,000 บาท
(2) เจ้าหน้าที$คอมพิวเตอร์ เดือนละ 3,000 บาท
การจ่ ายเงิ นประจําตําแหน่ งให้จ่ายพร้ อ มค่ าจ้างรายเดื อ น (เงิ นประจําตําแหน่ งไม่ ส ามารถนําไปคํานวณ
บําเหน็จ)
หมวด4
การรับสมัครการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่ งขันการบรรจุและการแต่ งตั1งเจ้ าหน้ าที
ข้อ16ผูท้ ี$จะได้รับการบรรจุและแต่งตั.งเป็ นเจ้าหน้าที$สหกรณ์ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี.
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มี อายุไม่ต$ าํ กว่า 18 ปี บริ บู รณ์ ถา้ เป็ นผูช้ ายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรื อได้รับการยกเว้นการเกณฑ์
ทหารแล้ว
(3) เป็ นผูเ้ ลื$อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิV ใจ
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรื อจิตฟั$ นเฟื อนไม่สมประกอบทั.งไม่เป็ นโรคเรื. อนวัณโรค
ในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที$ปรากฏอาการเป็ นที$รังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพติดให้โทษโรคพิษสุ ราเรื. อรัง
หรื อโรคอย่างอื$นตามที$คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี.สินล้นพ้นตัว
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(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรื อออกจากราชการหรื อออกจากองค์การของรัฐบาล
หรื อสถาบันอื$น
(8) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สุดให้จาํ คุกเว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท
(9) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินยั ซึ$ งจะได้รับโทษไล่ออกหรื อให้ออกตามระเบียบ
ว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที$และลูกจ้าง
ข้อ17ให้ค ณะกรรมการดําเนิ นการมี อาํ นาจพิ จารณากําหนดการรั บสมัค รคัดเลื อกหรื อสอบคัดเลื อ กหรื อ
สอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี.
ข้อ18การรับสมัครให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนิ นการประกาศรับสมัครมี
กําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันโดยปิ ดประกาศไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์และเว็บไซด์สหกรณ์
ข้อ 19ให้ผูท้ ี$ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันยื$นใบสมัครตามแบบที$
สหกรณ์กาํ หนดพร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื.นความรู ้สาํ เนาทะเบียนบ้านและหนังสื อรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั
ชั.นหนึ$งสาขาเวชกรรมซึ$ งรับรองผูส้ มัครตามความในข้อ16 (4) และรับรองด้วยว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีสุขภาพสมบูรณ์
ให้ยื$นใบสมัค รด้วยตนเองต่ อ เจ้าหน้าที$ ผูร้ ั บ สมัค รและต้องชําระค่ าธรรมเนี ย มสมัครคนละ100 บาทเงิ น
ค่าธรรมเนียมสมัครนี.สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ข้อ20ให้คณะกรรมการดําเนิ นการแต่งตั.งกรรมการขึ.นคณะหนึ$ งมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คนโดยให้มีตาํ แหน่ง
เป็ นประธานกรรมการคนหนึ$งและเลขานุการคนหนึ$งเพื$อดําเนิ นการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขัน
ข้อ21ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบผูส้ มัครในวิชาที$กาํ หนดไว้ในข้อ22ตามที$เห็นสมควร
ข้อ22ในการสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันให้คณะกรรมการอาจจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี.
(1) ความรู ้เกี$ยวกับกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับสหกรณ์
(2) คณิ ตศาสตร์และหรื อบัญชี
(3) ความรู ้เกี$ยวกับงานในตําแหน่งหน้าที$
(4) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั.งหมดจึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันได้
ข้อ23เมื$อการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันเสร็ จสิ. นแล้วให้ประธานกรรมการคัดเลือกหรื อสอบ
คัดเลือกหรื อสอบแข่งขันประกาศรายชื$อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันได้ตามลําดับคะแนน
ไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ ว
ข้อ 24ให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การพิ จารณาจัด ลํา ดับ ที$ ใ นบัญ ชี ผู ไ้ ด้รั บ คัด เลื อ กหรื อ สอบคัด เลื อ กหรื อ
สอบแข่งขันได้เรี ยงลําดับจากคะแนนสู งมาหาตํ$าเป็ นเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ถา้ มีผูส้ อบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน
หลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ22(1) เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยู่อีกก็ให้
คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
ข้อ 25การบรรจุ แ ละแต่ งตั.งหรื อ เลื$ อ นตํา แหน่ งเจ้า หน้ า ที$ ใ ห้ ด ํา รงตํา แหน่ งต้อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี.
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(1) ลูกจ้างตามข้อ6ก.
ก. ต้องเป็ นผูท้ ี$จบการศึกษาขั.นตํ$าระดับประถมศึกษาปี ที$ 6 หรื อเทียบเท่าหรื อ ต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รับการเทียบเท่าวิชาการจากสถาบันการศึกษาซึ$ งทางราชการรับรองและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
สหกรณ์
(2) เจ้าหน้าที$ตามข้อ6ก.
ข. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรไม่ต$าํ กว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่าหรื อ
ค. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรไม่ต$าํ กว่าประโยคอาชีวศึกษาหรื อ
ง. เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาการจากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ซ$ ึ งทาง
ราชการรับรอง
(3) หัวหน้างานตามข้อ6ข.
ก. ต้องได้รับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ$ งเทียบเท่าได้ไม่ต$าํ กว่า
อนุปริ ญญาในทางที$สหกรณ์ตอ้ งการหรื อ
ข. ต้องได้รับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ$ งเทียบเท่าได้ไม่ต$าํ กว่า
อนุปริ ญญาในทางที$สหกรณ์ตอ้ งการหรื อ
ค. ต้องมีพ.ืนความรู ้ตามข้อก. และ ข. และต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที$ในสหกรณ์น. ี
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อ
ง. มีวฒ
ุ ิอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํ แหน่งตามที$คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) รองผูจ้ ดั การตามข้อ6ค.
ก. ต้องมีพ.ืนฐานความรู ้ตามข้อ25 (2) และดํารงตําแหน่งหัวหน้างานในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อ
ข. ต้องดํารงตําแหน่งหัวหน้างานในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที$ในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ค. มีวฒ
ุ ิอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํ แหน่งตามที$คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(5) ผูจ้ ดั การตามข้อ 6ง.
ก. ต้องมีพ.ืนฐานความรู ้ตามข้อ25 (3) และดํารงตําแหน่งหัวหน้างานในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี หรื อ
ข. ต้องดํารงตําแหน่งหัวหน้างานในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อดํารงตําแหน่ง
เจ้าหน้าที$ในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ค. มีวฒ
ุ ิอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํ แหน่งตามที$คณะกรรมการดําเนินการกําหนดในกรณี ที$มี
เหตุควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อนี. ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นรายๆ
ข้อ 26 การบรรจุและแต่ งตั.งให้ดาํ รงตําแหน่ งในสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี.
(1) ลูกจ้างตาม ข้อ 6 ก. ต้องจบการศึกษาขั.นตํ$าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า หรื อต้อง
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เป็ นผูไ้ ด้รับการเทียบเท่าวิชาการจากสถาบันการศึกษาซึ$ งทางราชการรับรอง และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
ของสหกรณ์ฯ
(2) เจ้าหน้าที$ตามข้อ Y ก.
Z. ต้องได้รับประกาศนียบัตรไม่ต$าํ กว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า หรื อ
[. ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต$าํ กว่าประโยคอาชีวะศึกษา หรื อ
\. ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ซ$ ึ งทางราชการรับรอง
]. มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสหกรณ์ ฯ
(\) หัวหน้างาน ตามข้อ Y ข.
ต้องได้รับปริ ญ ญาตรี หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ซึ$ งเที ยบได้ไม่ต$ าํ กว่าปริ ญ ญาตรี ในสาขาที$ สหกรณ์ ฯ
ต้องการ
(]) รองผูจ้ ดั การ ตามข้อ Y ค.
ต้องได้รับประกาศนียบัตร หรื อวุฒิบตั รที$ไม่ต$าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาที$สหกรณ์ฯต้องการ
(^) ผูจ้ ดั การตามข้อ Y ง.
Z.ต้องได้รับประกาศนี ยบัตร หรื อวุฒิบตั รที$ไม่ต$าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาที$สหกรณ์
ต้องการ
[.มีวฒ
ุ ิการศึกษาอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํ แหน่งที$คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ 27 กรณี ที$คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรปรับปรุ งการทําหน้าที$หรื อการดํารงตําแหน่งของเจ้าหน้าที$ให้
เหมาะสมหรื อ ผูจ้ ดั การเสนอให้ปรับปรุ งและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก็สามารถย้ายไปดํารง
ตําแหน่งได้ แต่ตอ้ งให้ได้รับค่าจ้างหรื อเงินเดื อนไม่ต$าํ กว่าที$ได้รับอยู่เดิม หรื อปรับปรุ งให้ได้รับเงินเดือนในระดับ
เดียวกันที$ไม่ต$าํ กว่าเงินเดือนเดิม แต่ถา้ ได้รับเงินเดื อนเต็มขั.นของตําแหน่ งใหม่แล้ว การให้ได้รับเงินเดือนและการ
เลื$อนเงินเดือน เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 28 กรณี ที$ตาํ แหน่ งหัวหน้างาน หรื อ ตําแหน่ งรองผูจ้ ดั การ หรื อตําแหน่ งผูจ้ ดั การ ว่างลงคณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้สรรหาบุคคลดํารงตําแหน่ง
ก. การสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่ง
1. รับสมัครสอบแข่งขัน หรื อสอบคัดเลือกเป็ นการทัว$ ไป ตามข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ Z9ข้อ 20
ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 ของระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที$
สหกรณ์ พ.ศ.2560
2. สรรหาจากเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ ฯ โดยการสอบคัดเลือก หรื อคัดเลือกด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
2.1 การสอบคัดเลือก
2.1.1 รับสมัครสอบคัดเลือกจากผูท้ ี$มีคุณวุฒิตามข้อ 25 โดยไม่กาํ หนดอายุ
งานและค่าจ้างหรื อเงินเดือนที$ผสู ้ มัครได้รับอยูใ่ นขณะที$สมัคร และดําเนินการตามข้อ Z7 ข้อ Z8 ข้อ Z9ข้อ 20
ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 ของระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที$
ของสหกรณ์ พ.ศ.2560 จนแล้วเสร็ จ
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2.1.2 การแต่งตั.งให้ดาํ รงตําแหน่งให้ได้รับเงินเดือนไม่ต$าํ กว่าขั.นตํ$าของ
ตําแหน่งที$แต่งตั.ง แต่ถา้ ผูส้ อบคัดเลือกได้ ได้รับเงินเดือนสู งกว่าขั.นตํ$าของตําแหน่งที$แต่งตั.ง ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่า
เดิม หรื อปรับปรุ งให้ได้รับเงินเดือนในระดับเดียวกันที$ไม่ต$าํ กว่าเงินเดือนเดิม
2.2 การคัดเลือก
ก. คุณสมบัติของผูท้ ี$ได้รับการคัดเลือก
1.มีคุณวุฒิสาํ หรับตําแหน่งตามข้อ 25 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที$สหกรณ์ พ.ศ.2560
[. มีอายุการทํางานในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า [ ปี
\. ต้องได้รับค่าจ้างหรื อเงินเดือนน้อยกว่าขั.นตํ$าของตําแหน่งที$คดั เลือก
ไม่เกิน [ ขั.น
ข. วิธีการคัดเลือก
Z.คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั.งคณะกรรมการคัดเลือกโดยมีตาํ แหน่ง
ประธานกรรมการ , กรรมการ และเลขานุ การ ทําการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที$ ของสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด ที$มีคุณสมบัติตามข้อ ก. ข้างต้น
[. คณะกรรมการคัดเลือกให้พิจารณาจาก
[.Z อายุการทํางานในสหกรณ์ ฯ นี.
[.[ ค่าจ้างหรื อเงินเดือนที$รับอยูป่ ัจจุบนั
[.\ การรักษาระเบียบวินยั และการให้บริ การแก่สมาชิก
[.] ผลการปฏิบตั ิงานที$ผา่ นมาอย่างน้อย [ ปี
\. การแต่งตั.งให้ดาํ รงตําแหน่ง ให้แต่งตั.งจากผูท้ ี$ได้รับคะแนนคัดเลือก
รวมสู งสุ ด และไม่ข. ึนบัญชีผลจากการคัดเลือกไว้ต่อไป
]. ให้ได้รับเงินเดือนในขั.นตํ$าของตําแหน่งที$แต่งตั.ง แต่ถา้ ได้รับเงินเดือน
สู งกว่าขั.นตํ$าของตําแหน่งที$แต่งตั.งก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรื อปรับปรุ งให้ได้รับเงินเดือนในระดับเดียวกันที$ไม่
ตํ$ากว่าเงินเดือนเดิม
ข้อ29การบรรจุและแต่งตั.งเจ้าหน้าที$สหกรณ์ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี.
(1) ผูบ้ รรจุทาํ งานในตําแหน่งลูกจ้างประจําให้บรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 9,000.00 บาท
(2) ผูบ้ รรจุทาํ งานในตําแหน่งเจ้าหน้าที$ ผูม้ ีวุฒิการศึกษาตํ$ากว่าระดับปริ ญญาตรี ให้บรรจุในอัตราเงินเดือน
ไม่เกิน 12,000.00 บาท
(3) ผูม้ ีวุฒิการศึ กษาไม่ต$าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อประกาศนี ยบัตรซึ$ งเที ยบได้ไม่ต$าํ กว่าปริ ญญาตรี ให้บรรจุใน
อัตราเงินเดือนไม่เกิน 15,000.00 บาท
(4) วุฒิอื$นๆให้บรรจุในอัตราซึ$ งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
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ผูไ้ ด้รับการเลื$อนขึ.นดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การจะให้ได้รับเงินเดือน สู งกว่าขั.น
ตํ$าสุ ดของตําแหน่ งนั.นไม่ได้แต่ถา้ ผูน้ . นั ได้รับเงินเดือนเดิ มสู งกว่าขั.นตํ$าสุ ดของตําแหน่งใหม่ก็ให้ได้รับขั.นที$เท่ากับ
เงินเดือนเดิมและตามกฎหมายแรงงานว่าด้วยค่าแรงขั.นตํ$า
หมวด5
การปฏิบัตหิ น้ าทีแทนตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีหรื อผู้จดั การและการเปลียนตัวผู้จดั การ
ข้อ30ถ้าตําแหน่ งเจ้าหน้าที$ ว่างและยังมิได้แต่ งตั.งให้ผูใ้ ดดํารงตําแหน่ งนั.นหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที$ได้เป็ นครั.งคราวประธานกรรมการมีอาํ นาจสั$งให้เจ้าหน้าที$ที$เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งหรื อทํา
การแทนชั$ว คราวได้แ ต่ การสั$งให้รักษาการในตําแหน่ งหัวหน้างานหรื อ ผูจ้ ัด การต้อ งได้รั บ ความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการดําเนินการก่อน
ข้อ31ในกรณี ที$มีการเปลี$ยนตัวผูจ้ ดั การให้คณะกรรมการดําเนิ นการจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี
และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์เพื$อทราบฐานะอันแท้จริ งของสหกรณ์ก่อนที$จะได้ส่งมอบงาน
หมวด6
หลักประกันของเจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์
ข้อ32 ในการบรรจุและแต่งตั.งเจ้าหน้าที$ สหกรณ์ตอ้ งให้เจ้าหน้าที$ทาํ หนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานตาม
แบบที$สหกรณ์กาํ หนดและให้คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ$ งหรื อหลายอย่าง
ดังปรากฏข้างล่างนี. เพื$อประกันความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ.นแก่สหกรณ์เนื$ องจากการกระทําหรื องดเว้นการกระทํา
ซึ$ งเจ้าหน้าที$และลูกจ้างต้องรับผิด
(1) มีเงินสดจํานวนไม่นอ้ ยกว่าที$คณะกรรมการดําเนินการกําหนดฝากไว้กบั สหกรณ์
(2) มีบุคคลซึ$ งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ$งคนเป็ นผูค้ . าํ ประกันอย่างไม่มีจาํ กัด
(3) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรื อหลักทรัพย์อย่างอื$นจํานําเป็ นประกัน
(4) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื$นจํานองเป็ นประกันต่อสหกรณ์
ให้ค ณะกรรมการดําเนิ น การกําหนดจํานวนรวมแห่ งมู ล ค่ าของทรั พ ย์สิ น ที$ ใช้เป็ นหลักประกัน ตามที$
เห็นสมควรแก่ลกั ษณะและปริ มาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที$และลูกจ้างแต่ละคนเพื$อให้คุม้ แก่ความ
เสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ.นได้
หมวด7
การเลือนเงินเดือน
ข้อ33เจ้าหน้าที$ ของสหกรณ์ซ$ ึ งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ ครบแปดเดื อนในรอบปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ จึงมี
สิ ทธิ ได้รับการพิ จารณาเลื$อนเงิ นเดื อนระยะเวลาและวิธีการเลื$ อนเงิ นเดื อนให้ปฏิ บตั ิ ในทํานองเดี ยวกับการเลื$ อน
เงินเดือนของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ34ในการเลื$อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที$ สหกรณ์ให้พิจารณาถึงความสามารถการริ เริ$ มความอุตสาหะความ
รับผิดชอบคุณภาพและปริ มาณงานในหน้าที$ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานในรอบปี ทาง
บัญชีที$แล้วของสหกรณ์ท. งั นี.ตอ้ งอยูภ่ ายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสําหรับเลื$อนเงินเดือน
ข้อ35ให้ผจู ้ ดั การพิจารณาเลื$อนขั.นเงินเดือนของเจ้าหน้าที$แล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ
ข้อ36การเลื$อนเงินเดือนผูจ้ ดั การเป็ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
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ข้อ 37ในกรณี ที$ ไม่ มี ผูจ้ ดั การให้ค ณะกรรมการดําเนิ น การเป็ นผูม้ ี อ าํ นาจพิ จารณาเลื$ อ นขั.น เงิ น เดื อ นของ
เจ้าหน้าที$สหกรณ์
หมวด8
การจ่ ายเงินโบนัสเงินบําเหน็จและค่ าชดเชย
ข้อ38เมื$อสิ. นปี บัญชีหนึ$งๆสหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็ นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที$ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดําเนิ นการกําหนดจํานวนเงิ นโบนัสที$ จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที$ ตามส่ วนแห่ งอัตราเงิ นเดื อน
ของแต่ละคนแต่อย่างสู งไม่เกินสี$ เท่าของเงินเดือนซึ$ งได้รับในเดือนสุ ดท้ายของปี ทางบัญชีน. นั ๆ
เจ้าหน้าที$ผูใ้ ดมีเวลาทํางานไม่เต็มปี ทางบัญชี ใดๆให้ได้รับเงินโบนัสลดลงตามส่ วนแห่ งเวลาการทํางานในปี
นั.นๆ
ข้อ39คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่วา่ ทั.งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่เจ้าหน้าที$คนใดก็ได้หาก
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที$ น. ันปฏิ บ ัติหน้าที$ ผิ ดพลาดหรื อบกพร่ องอยู่เป็ นประจําไม่ อุทิ ศ เวลาให้แ ก่ ส หกรณ์ ลาหยุด ใน
ระหว่างปี ทางบัญชีเกินควรทั.งไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อบกพร่ องของตน
ข้อ40เจ้าหน้าที$ซ$ ึ งออกจากสหกรณ์เพราะสหกรณ์เลิกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยจากสหกรณ์ดงั นี.
(1) เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งทํางานติ ดต่อกันครบหนึ$ งร้อยยี$สิบวันแต่ ไม่ครบหนึ$ งปี โดยรวมวันหยุดวันลาและวันที$
สหกรณ์สง$ั ให้หยุดงานเพื$อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน
(2) เจ้าหน้าที$ซ$ ึ งทํางานติดต่อกันครบหนึ$ งปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวมวันหยุดวันลาและวันที$สหกรณ์สั$งให้
หยุดเพื$อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายเก้าสิ บวัน
(3) เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งทํางานติ ดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี โดยรวมวันหยุดวันลาและวันที$ สหกรณ์สั$งให้
หยุดเพื$อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหนึ$งร้อยแปดสิ บวัน
(4) เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งทํางานติ ดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี โดยรวมวันหยุดวันลาและวันที$ สหกรณ์ ส$ังให้
หยุดเพื$อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสองร้อยสี$ สิบวัน
(5) เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งทํางานติ ดต่อกันครบสิ บปี ขึ. นไปโดยรวมวันหยุดวันลาและวันที$ สหกรณ์ สั$งให้หยุดเพื$ อ
ประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยวัน
การเลิกจ้างหมายความว่าการที$สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที$ออกจากงานโดยที$ไม่กระทําความผิดตามข้อ 46
อนึ$งสหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที$ที$มีกาํ หนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกําหนด
ระยะเวลานั.นหรื อเจ้าหน้าที$ ที$สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็ นหนังสื อแต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบตั ิในระยะเวลาไม่เกินหนึ$ ง
ร้อยแปดสิ บวันและยังอยูใ่ นระยะเวลานั.น
ข้อ41เจ้าหน้าที$ คนใดทํางานในสหกรณ์น. ี ดว้ ยความเรี ยบร้อยเป็ นเวลาติ ดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ขึ. นไปมี
สิ ทธิ ได้รับเงินบําเหน็จเมื$อออกจากตําแหน่งเว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออกหรื อเลิกจ้างและมีสิทธิ ได้รับเงิน
ชดเชยแล้วตามข้อที$40
การคํานวณเงินบําเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายตั.งคูณด้วยจํานวนปี ที$ทาํ งานในสหกรณ์เศษของปี ถ้าถึง
180 วันให้นบั เป็ นหนึ$งปี ถ้าตํ$ากว่านี. ให้ปัดทิ.ง
จํานวนปี ที$ ทาํ งานหมายถึงระยะเวลาวันบรรจุเจ้าหน้าที$ เข้าทํางานในสหกรณ์จนถึงวันที$ ออกจากสหกรณ์
หักด้วยวันลาของผูน้ . นั
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ในกรณี ที$คาํ นวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี. มีจาํ นวนมากกว่าเงินชดเชยที$ เจ้าหน้าที$พึงได้รับตามข้อ40 ให้
สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพิ$มได้เฉพาะส่ วนที$เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั.น
เจ้าหน้าที$ซ$ ึ งออกจากตําแหน่งเพราะตายสหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่ทายาท
ข้อ42สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที$ซ$ ึ งเลิกจ้างในกรณี หนึ$งกรณี ใดดังต่อไปนี.
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที$หรื อกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
(2) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
(3) ฝ่ าฝื นข้อ บังคับ หรื อ ระเบี ย บเกี$ ย วกับ การทํางานหรื อ คําสั$ งอัน ชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ และ
สหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้วเว้นแต่กรณี ร้ายแรงสหกรณ์ไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือน
(4) ละทิ.งหน้าที$เป็ นเวลาสามวันติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน$ หรื อไม่กต็ ามโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(5) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(6) ได้รั บ โทษจําคุ กตามคําพิ พ ากษาถึ งที$ สุ ด ให้จาํ คุ กเว้นแต่ เป็ นโทษสําหรั บ ความผิด ที$ ได้กระทําโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ข้อ 43เพื$ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารจ่ ายเงิ น บําเหน็ จและค่ าชดเชยแก่ เจ้าหน้าที$ ใ ห้ส หกรณ์ ต. ังเงิ น สํา รองจ่ ายเงิ น
บําเหน็จและค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจําปี ตามจํานวนที$คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
หมวด9
ภาษีเงินได้ ของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ44ภาษีเงินได้อนั ถึงชําระตามกฎหมายให้ผรู ้ ับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเป็ นผูจ้ ่ายทั.งสิ. น
ข้อ45เจ้าหน้าที$สหกรณ์คนใดซึ$ งมีเงินได้เข้าเกณฑ์ที$จะต้องเสี ยภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจะต้องเป็ นผู ้
เสี ยภาษีเงินได้สาํ หรับเงินเดือนที$ได้รับจากสหกรณ์น. ีดว้ ยตนเองรวมทั.งค่าปรับถ้ามี
ในการนี. ให้สหกรณ์หักภาษีเงินได้พึงประเมินไว้ณที$ จ่ายเป็ นรายเดื อนแล้วนําส่ งณที$ ว่าการสรรพากรอําเภอ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที$จ่ายเงินเดือน
หมวด10
การพ้ นจากตําแหน่ ง
ข้อ46เจ้าหน้าที$ออกจากงานเมื$อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ50
(4) เกษียณอายุตามที$กาํ หนดไว้ในข้อ49
(5) เลิกจ้าง
(6) ให้ออก
ข้อ47เจ้าหน้าที$ผใู ้ ดประสงค์จะลาออกจากงานก็ยอ่ มทําได้โดยยื$นหนังสื อขอลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ของตนเพื$อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนิ นการเมื$อคณะกรรมการดําเนิ นการพิจารณาอนุญาตแล้วจึงถือ
ว่าให้ออกจากงาน
ข้อ 48เจ้าหน้า ที$ ส หกรณ์ ซ$ ึ งขาดคุ ณ สมบัติ ต ามข้อ 50นั.น ให้ ถือ ว่า ออกจากงานตั.งแต่ ว นั ที$ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการลงมติ
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ข้อ49เจ้าหน้าที$ สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ให้เป็ นอันออกจากงานเมื$อสิ. นปี ทางบัญชี ซ$ ึ งเป็ นปี ที$ ผู ้
นั.นมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์โดยให้พน้ จากตําแหน่งเว้นแต่จะได้มีการพิจารณาจ้างเป็ นคราวๆอีกคราวละไม่เกิน 1 ปี
จนอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์
การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที$สหกรณ์เป็ นคราวๆตามวรรคก่อนจะทําได้แต่ในกรณี ที$มีเหตุพิเศษเพื$อประโยชน์
อย่างยิ$งแก่ สหกรณ์ และผูน้ . ันยังมี สุขภาพสมบู รณ์ เพี ยงพอที$ จะปฏิ บตั ิ งานโดยมี สมรรถภาพทั.งนี. ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ50คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที$ในกรณี ดงั ต่อไปนี.
(1) เมื$อสหกรณ์ยบุ ตําแหน่งที$ผนู ้ . นั ดํารงอยู่
(2) เมื$อมีเหตุอนั สมควรซึ$ งคณะกรรมการดําเนิ นการเห็นว่าผูน้ . นั หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานหรื อมี
ความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ นืองๆหรื อไม่อาจไว้วางใจผูน้ . นั ในการปฏิบตั ิหน้าที$ต่อไปได้
(3) เมื$ อ มี มลทิ น หรื อ มัว หมองในกรณี ค วามผิ ด วิ นัยอย่างร้ ายแรงหรื อ ในกรณี มี ค วามผิ ด อาญาเว้น แต่
ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(4) เมื$ อต้องรั บโทษจําคุ กโดยคําพิ พากษาถึ งที$ สุดให้จาํ คุ กสําหรั บ ความผิดลหุ โทษหรื อความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท
(5) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง
ข้อ 51การลงโทษเจ้าหน้าที$ ข องสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบว่าด้ว ยวินัยการสอบสวนและการลงโทษ
สําหรับเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์
หมวด 11
วัน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก วันหยุด และหลักเกณฑ์ การหยุด
ข้อ 52ให้เจ้าหน้าที$ ทาํ งานสัปดาห์ละ 5 วัน ตั.งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ และทํางานวันละ 7 ชัว$ โมง ตั.งแต่เวลา
08.30 น.ถึ งเวลา 16.30 น. โดยให้เจ้าหน้าที$ หยุด พักระหว่างเวลา 12.00 น. ถึ งเวลา 13.00 น. แต่ เพื$ อ ให้เกิ ด ความ
ราบรื$ น และอํานวยความสะดวกแก่สมาชิ กที$ มาใช้บริ การ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที$อาจตกลงกําหนดเวลาพักระหว่าง
การทํางานเป็ นอย่างอื$นก็ยอ่ มกระทําได้
ข้อ 52/1 ให้เจ้าหน้าที$ หยุด ทํางานตามประเพณี ท. ังนี. เป็ นไปตามประกาศของทางราชการและวันแรงงาน
แห่งชาติให้ถือเป็ นวันหยุดทํางานของสหกรณ์
หมวด 12
การลาสํ าหรับเจ้ าหน้ าที
การลาป่ วย
ข้อ53เจ้าหน้าที$จะลาป่ วยเพื$อรักษาตัวได้ไม่เกิน 60 วันในปี หนึ$งๆโดยได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างเต็ม
เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิ บตั ิ งานในหน้าที$ จะลาป่ วยโดยได้รับเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างเต็มได้
ตลอดเวลาที$ตอ้ งรักษาตัวแต่ไม่เกิน 60 วัน
การลาป่ วยต่อเนื$องกันเกิน 2 วันต้องยื$นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบนั ชั.นหนึ$ งพร้อมกับใบลา
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การลาคลอดบุตร
ข้อ54เจ้าหน้าที$จะลาคลอดบุตรได้ตามความจําเป็ นโดยได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างเต็มไม่เกิน 90 วันทั.งนี.ให้ยื$น
ใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบนั ชั.นหนึ$ งพร้อมกับใบลา
การลากิจส่ วนตัว
ข้อ55เจ้าหน้าที$จะลากิจส่ วนตัวได้โดยได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างเต็มในปี หนึ$งๆไม่เกิน 45 วันแต่ในปี ที$เริ$ มเข้า
ทํางานถ้าได้รับการบรรจุไม่เต็มปี วันลาที$กล่าวไว้ให้ลดลงตามจํานวนเดือนๆละ 4 วันแต่เมื$อรวมทั.งปี แล้วจะต้องไม่
เกิน 45 วัน
การลาพักผ่ อน
ข้อ56เจ้าหน้าที$ จะลาพักผ่อนประจําปี ในปี หนึ$ งๆได้ 10 วันทําการแต่ในปี ที$ เริ$ มทํางานถ้าได้รับการบรรจุไม่
ครบ 6 เดือนไม่มีสิทธิV ลาพักผ่อนในปี นั.น
ถ้าในปี ใดเจ้าหน้าที$ ผูใ้ ดมิ ได้ลาพักผ่อนประจําปี หรื อลาพักผ่อนประจําปี แล้วแต่ ไม่ค รบ 10 วันทําการให้
สะสมวันที$ยงั มิได้ลาในปี นั.นรวมเข้ากับปี ต่อไปได้แต่วนั ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปี ปั จจุบนั จะต้อง
ไม่เกิน 20 วันทําการ
การลาอุปสมบท
ข้อ57เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งยังไม่ เคยอุป สมบทและได้ท าํ งานประจําในสหกรณ์ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี จะลาเพื$ อ
อุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างเต็มไม่เกิน 120 วัน
ในกรณี ที$ลาสิ กขาบทก่อนครบกําหนดวันลาผูน้ . นั จะต้องกลับเข้าทํางานภายใน 7 วันนับแต่วนั ลาสิ กขาบท
และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็ นอันสิ. นสุ ด
การลาเข้ าระดมราชการทหาร
ข้อ58เจ้าหน้าที$ที$ถูกเรี ยกเข้าระดมราชการทหารต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 48 ชัว$ โมงนับแต่เวลารับ
หมายระดมเป็ นต้นและไปเข้าระดมตามวันเวลาในหมายระดมนั.นเวลาที$เข้าระดมราชการทหารนี. ให้ได้รับเงินเดือน
เต็ม
การลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
ข้อ59เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งนับ ถื อศาสนาอิ ส ลามผูใ้ ดยังไม่ เคยเดิ นทางไปประกอบพิ ธีฮจั ญ์ณ เมื อ งเมกกะจะลาไป
ประกอบพิธีฮจั ญ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียต้องยื$นใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า30
วันเพื$ อเสนอตามลําดับ จนถึ งคณะกรรมการดําเนิ นการเมื$ อได้รับ อนุ ญ าตแล้วจึ งจะหยุดงานเพื$ อไปประกอบพิ ธี
ดังกล่าวได้โดยได้รับเงินเดือนเต็มมีกาํ หนดไม่เกิน 120 วัน
ข้อ60ผูข้ ออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาซึ$ งมีอาํ นาจอนุญาตการลาโดยเร็ ว
ข้อ61ผูข้ ออนุ ญ าตลาป่ วยหรื อลาคลอดบุ ตรต้องเสนอใบลาต่ อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนหรื อในวันเริ$ มลาเว้นแต่
อาการป่ วยทําให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าวจึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที$ สามารถกระทําได้พร้อมทั.ง
ชี.แจงเหตุผลด้วย
ข้อ62ผูข้ ออนุญาตลากิจส่ วนตัวหรื อลาพักผ่อนต้องเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันที$เริ$ มลาตามสมควร
และต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื$อกิจส่ วนตัวหรื อพักผ่อนได้แต่ในกรณี ลากิจส่ วนตัวที$มีเหตุจาํ เป็ นอัน
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ไม่อาจรอรับอนุญาตก่อนได้จะเสนอใบลาพร้อมทั.งชี. แจงเหตุจาํ เป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาแล้วหยุดงานเพื$อกิจส่ วนตัวนั.น
ก็ได้
ข้อ63ผูข้ ออนุ ญาตอุปสมบทต้องเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
เมื$อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแล้วจึงหยุดงานเพื$ออุปสมบทได้
ข้อ64เจ้าหน้าที$ซ$ ึ งถูกเรี ยกเข้าระดมราชการทหารเมื$อได้รายงานและเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาแล้วให้ไป
เข้าระดมตามที$กาํ หนดในหมายเรี ยกเข้าระดมนั.นได้โดยไม่ตอ้ งรอรับคําสัง$ อนุญาต
ผู้มอี าํ นาจอนุญาตการลา
ข้อ 65ผูม้ ี อ าํ นาจอนุ ญ าตการลาของเจ้าหน้าที$ ส หกรณ์ ให้ ป ระธานกรรมการมี อ าํ นาจอนุ ญ าตการลาของ
เจ้าหน้าที$ สหกรณ์ ได้ทุกกรณี ตามระเบี ยบนี. เว้นแต่ เจ้าหน้าที$ ซ$ ึ งลาป่ วยลาคลอดบุ ตรหรื อลากิ จส่ วนตัวโดยได้รับ
เงินเดือนเต็มจํานวนครบกําหนดตามระเบียบแล้วถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษให้ประธาน
กรรมการขออนุมตั ิคณะกรรมการดําเนินการเพื$ออนุญาตให้ลาต่อไปได้แต่ไม่ให้ได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างตลอดการ
ลา
การนับวันลา
ข้อ66ถ้ามี การมอบหน้าที$ การงานให้นับวันลาเริ$ มต้นตั.งแต่วนั มอบเป็ นต้นไปถ้ามอบภายหลังเที$ ยงให้นับ
เริ$ มต้นตั.งแต่วนั รุ่ งขึ.น
วันลาเป็ นอันสุ ดสิ. นในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที$ยงให้ถือว่าสุ ดสิ. นในวันรับมอบ
ข้อ67ถ้าวันหยุดทํางานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันให้นบั วันหยุดทํางานดังกล่าวเป็ นวัน
ลาด้วยซึ$ งผูข้ ออนุญาตลาต้องระบุรวมไว้ในใบลา
ข้อ68ถ้าผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ลาถูกเรี ยกกลับเข้าทํางานก่อนครบกําหนดการลาตามความในข้อ65ให้ถือว่าวันลา
สุ ดสิ. นในวันก่อนวันกลับเข้าทํางานหรื อในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี
ข้อ69ถ้าสหกรณ์ เห็นว่ามีความจําเป็ นแก่กิจการของสหกรณ์จะเรี ยกให้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ลากลับเข้าทํางาน
ก่อนครบกําหนดการลาก็ได้
ข้อ70การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี. หรื อการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบนี.
เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยให้ถือเป็ นการขาดงานและให้หกั เงินเดือนหรื อค่าจ้างตามส่ วนเฉลี$ยรายวันตลอดเวลาขาด
งานนอกจากนั.นให้พิจารณาลงโทษผิดวินยั สําหรับผูข้ าดงานตามควรแก่กรณี
หมวด 13
วินัย การสอบสวน และการลงโทษสํ าหรับเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ 71เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ ตอ้ งรักษาวินยั โดยเคร่ งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นให้ถือว่าผูน้ . นั กระทําผิดวินยั จัก
ต้องให้รับโทษตามที$กาํ หนดไว้ในระเบียบนี.
ข้อ 72วินยั ซึ$ งเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ตอ้ งรักษามีดงั ต่อไปนี.
(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิV ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คําชี.แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรม และความสงเคราะห์แก่ผมู ้ าติดต่อใน
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กิจกรรมของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทั.งต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อยต่อสมาชิ กของสหกรณ์และประชาชนทัว$ ไป ห้ามมิให้ดู
หมิ$นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(4) ต้องปฏิบตั ิหน้าที$ดว้ ยความซื$ อสัตย์เที$ยงธรรมและประพฤติตนอยูใ่ นความสุ จริ ต ห้ามมิให้กดขี$ข่มเหง
หรื อเบี ยดเบี ยนผูใ้ ด และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าที$ ของตนหรื อยอมให้ผูอ้ ื$นอาศัยงานในหน้าที$ ของตนไม่ว่าใน
ทางตรงหรื อทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรื อผูอ้ ื$น
(5) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที$ดว้ ยความอุตสาหะและรวดเร็ ว ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่สหกรณ์
และสมาชิกสหกรณ์ ทั.งเอาใจใส่ ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรื อเสนอความเห็นที$ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(7) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง$ แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ.งหรื อทอดทิ.งหน้าที$ไม่ได้ ทั.งนี. โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที$และดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ$ งเพียงแห่ งเดียวเท่านั.น ห้ามมิให้เป็ นตัวกระทําการในห้าง
หุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใดๆ
(9) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื$อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื$องต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ต้องปฏิบตั ิตามคําสัง$ ของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ$ งสั$งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ ในการปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์ ห้าม
มิให้กระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อตนขึ.นไปสัง$ ให้กระทําหรื อได้รับอนุญาตเป็ น
พิเศษเป็ นครั.งคราว
(10) ต้องรักษาชื$อเสี ยงมิให้ข. ึนชื$อว่าประพฤติชว$ั ห้ามมิให้ประพฤติในทางที$อาจทําให้เสื$ อมเสี ยเกียรติศกั ดิV
ของตําแหน่ งหน้าที$ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุ ราหรื อมึนเมาอย่างอื$นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยา
เสพติ ดให้โทษ มีหนี. สินรุ งรัง เล่นการพนัน กระทําหรื อยอมให้ผูอ้ ื$นกระทําการอื$นใด ซึ$ งอาจทําให้เสื$ อมเสี ยเกียรติ
ศักดิVของตําแหน่งหน้าที$
(11) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื$นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที$เป็ นอันขาด
(12) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจกรรมของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคีในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานของ
สหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุ ก่อให้เกิ ดการแตกแยกสามัคคี หรื อก่อให้เกิ ดความกระด้าง
กระเดื$องในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงงานของสหกรณ์
(13) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่ วนราชการ หรื อสถาบันอื$นที$เกี$ยวข้องกับกิจการสหกรณ์
ข้อ 73โทษผิดวินยั ^ สถาน คือ
(1) ไล่ออก
(2) ให้ออก
(3) ลดขั.นเงินเดือน
(4) ตัดเงินเดือน
(5) ภาคทัณฑ์
ข้อ 74 การลงโทษไล่ออกนั.น ให้กระทําในกรณี เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ดังระบุไว้
ต่อไปนี.
(1) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ หรื อสหกรณ์จนเป็ นเหตุให้
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เสี ยหายแก่สหกรณ์
(2) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที$สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท
(3) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(4) ทุจริ ตต่อหน้าที$
(5) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์ร้ายแรง
(6) ขัดคําสัง$ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ$ งสัง$ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบธรรม และการขัดคําสัง$ นั.น เป็ นเหตุให้
เสี ยหายแก่สหกรณ์ร้ายแรง
(7) ละทิ.งหน้าที$เป็ นเหตุเสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที$เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชวั$ อย่างร้ายแรง
(10) ดูหมิ$นเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี$ข่มเหง หรื อเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกิด Z^ วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้อ75 การลงโทษให้ออกนั.น ให้กระทําในกรณี ที$เจ้าหน้าที$ สหกรณ์ กระทําผิดวินยั เป็ นเหตุ ให้เสี ยหายแก่
สหกรณ์แต่ไม่ถึงขั.นรุ นแรง ดังระบุไว้ดงั ต่อไปนี.
(1) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที$ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ.งหน้าที$เนืองๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที$เนืองๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิจสิ น
(6) ประพฤติตนเป็ นที$เสื$ อมเสี ยเกียรติศกั ดิVของตําแหน่งหน้าที$
ข้อ 76 การลงโทษไล่ อ อกและให้อ อกนั.น ให้ค ณะกรรมการดําเนิ น การตั.งคณะกรรมการประกอบด้ว ย
กรรมการดําเนินการหรื อเจ้าหน้าที$ตาํ แหน่งไม่ต$าํ กว่าผูถ้ ูกกล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพื$อสอบสวน
การสอบสวนนั.น ให้ ก ระทํา ให้ เสร็ จโดยเร็ ว อย่ างช้า ไม่ เกิ น สามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที$ ป ระธานกรรมการ
สอบสวนได้ท ราบคําสั$ง เว้นแต่ คณะกรรมการดําเนิ นการจะกําหนดเป็ นอย่างอื$ น แม้ผูถ้ ู กกล่ าวหาตายก่ อนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที$ สุด ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมื$อสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอ
รายงานพร้ อ มทั.งสําเนาการสอบสวนต่ อ ผูส้ $ั งตั.งคณะกรรมการสอบสวนเพื$ อ พิ จารณาให้ค วามเห็ น และเสนอ
ตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 77ในกรณี ต่ อ ไปนี. ให้ ถื อ ว่ า เป็ นกรณี ความผิ ด ที$ ป รากฏชั ด แจ้ง ให้ ล งโทษไล่ อ อกโดยไม่ ต ้อ งตั.ง
คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิด
อันกระทําโดยประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
(3) ทําความผิดเกี$ยวกับทุจริ ตต่อหน้าที$และให้ถอ้ ยคําสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานสอบสวนหรื อ
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ศาลหรื อคําพิพากษาถึงที$สุดว่าความผิดเช่นนั.น แม้จะมิให้จาํ คุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า Z^ วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
ในกรณี ดงั กล่าวให้ผูบ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลําดับ จนถึงคณะกรรมการดําเนิ นการเมื$ อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า มีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั.น ก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 78 เมื$อเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ผูใ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั จนมีการตั.งคณะกรรมการสอบสวน หรื อ
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
ถ้าผู บ้ ังคับ บัญ ชาเห็ น ว่าหากผูน้ . ัน คงอยู่ในหน้า ที$ จะเป็ นการเสี ย หายแก่ ส หกรณ์ ก็ใ ห้ร ายงานตามลํา ดับ จนถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการเพื$อพิจารณาสัง$ พักงาน
การพักงานนั.นให้พกั จนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที$ สุด ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่าผูถ้ ูกสั$งพัก
มิได้กระทําความผิดและไม่มีมลทิ นมัวหมองก็ดี หรื อผูถ้ ูกสั$งพักได้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ดี คณะกรรมการ
ดําเนิ นการต้องสั$งให้ผูน้ . นั กลับเข้ามาทํางานในตําแหน่ งเดิ มหรื อตําแหน่ งที$ เที ยบเท่า ส่ วนเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างใน
ระหว่างพักงานนั.น ในกรณี แรกให้จ่ายเต็มอัตรา ในกรณี หลังให้จ่ายกึ$ งอัตรา ถ้าผูถ้ ูกสั$งพักตายก่อนการสอบสวน
พิจารณาถึงที$สุด ให้จ่ายถึงวันที$ผนู ้ . นั ตาย
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความสัตย์ว่า ผูถ้ ูกสั$งพักได้กระทําผิดวินัยจริ งให้ไล่ออกตามข้อ73(1) หรื อให้
ออกตามข้อ73(2) ตั.งแต่วนั พักงานหรื อแม้จะไม่ได้ความเป็ นสัตย์ว่าผูถ้ ูกสั$งพักได้กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงแต่มี
มลทินหรื อมัวหมองในกรณี ดงั กล่าวนั.นอยู่ ให้เลิกจ้างตามข้อ50(\) แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที$สหกรณ์
ข้อ 79ในกรณี ที$เจ้าหน้าที$ หรื อลูกจ้างกระทําผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรื อให้ออก ผูบ้ งั คับบัญชาจะสั$ง
ลงโทษลดขั.นเงิ นเดื อ นหรื อ ตัด เงิ นเดื อนก็ได้ หรื อ ถ้าเห็ นว่ามี เหตุ อนั ควรลดหย่อนหรื อความผิด เล็กน้อ ย จะสั$ง
ลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั.นให้ปรากฏเป็ นหนังสื อและจะให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ในตําแหน่งตั.งแต่หวั หน้างานลงไป ให้ผูจ้ ดั การหรื อ
ประธานกรรมการมีอาํ นาจสัง$ ลงโทษ
ในกรณี ลงโทษลดขั.นเงิ นเดื อน หากต้องลดเกิ นกว่าขั.นตํ$าสุ ดของตําแหน่ ง ก็ให้ลดในขั.นเงิ นเดื อนสําหรั บ
ตําแหน่งถัดลงไปได้
โทษลดขั.นเงินเดือนหรื อโทษตัดเงินเดือนนั.น ผูบ้ งั คับบัญชาจะลงโทษผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาที$กระทําผิดวินยั ได้
ครั.งหนึ$งไม่เกินอัตราต่อไปนี.
ผูบ้ งั คับบัญชา

ลดขั.นเงินเดือน

คณะกรรมการดําเนินการ
ผูจ้ ดั การหรื อประธานกรรมการ

[ ขั.น
Z ขั.น

ตัดเงินเดือน
กําหนดเวลาไม่เกิน
กําหนดส่ วนเงินเดือนไม่เกิน
\ เดือน
20%
[เดือน
10 %

ข้อ 80 ให้ผูบ้ งั คับบัญชาตั.งแต่ผูจ้ ดั การลงไปรับผิดชอบและดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ในบังคับ
บัญชาให้ปฏิบตั ิตามวินยั
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ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่าความผิดของผูน้ . นั อยู่
ในอํานาจของตนที$จะลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั.นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที$ตนมีอาํ นาจลงโทษ ก็ให้รายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ.นไป เพื$อให้ลงโทษตามสมควร
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรู ้ว่าผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษไม่เป็ นการ
สุ จริ ตให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชานั.นกระทําผิดวินยั
ข้อ 81เมื$ อ มี ผู ้มี อ ํา นาจลงโทษได้สั$ ง ลงโทษแล้ว ต้อ งเสนอรายงานการลงโทษนั. นตามลํา ดับ จนถึ ง
คณะกรรมการดําเนินการ
หากผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อผูส้ ั$งลงโทษที$ลงนั.นเบาไปให้มีอาํ นาจที$สงั$ เพิ$มโทษได้ แต่โทษที$สั$งเพิ$มขึ.นรวมกับที$
สัง$ ไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกินอํานาจของผูส้ ง$ั ใหม่น. นั
ข้อ 82 เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ที$ถูกลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการได้ภายใน Z^ วัน นับตั.งแต่วนั ทราบคําสัง$
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสัง$ ของผูบ้ งั คับบัญชา
เมื$อคณะกรรมการดําเนิ นการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ$มโทษ หรื อยืนตามคําสั$ง
เดิ ม ก็ไ ด้ ทั.งนี. โดยปกติ ใ ห้กระทํา ให้เสร็ จภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ได้รั บ อุ ท ธรณ์ คําวิ นิ จฉัย อุ ท ธรณ์ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการให้เป็ นอันสิ. นสุ ด
หมวด 14
การทํางานล่ วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ข้อ 83 ในกรณี ที$สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อความจําเป็ นเร่ งด่วนที$จะต้องทํางานติดต่อกันไป ถ้าหยุดแล้วเกิด
ความเสี ยหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที$ทาํ งานล่วงเวลาในวันทํางาน หรื อทํางานในวันหยุด รวมถึงทํางานล่วงเวลาใน
วันหยุดได้ตามความจําเป็ นโดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที$จะต้องให้ความร่ วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าว
โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที$ก่อน
ในกรณี ที$สหกรณ์มีความจําเป็ นต้องทํางานเพื$อการบริ การ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที$ทาํ งานล่วงเวลา ทํางานใน
วันหยุดหรื อทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็ นครั.งคราวเท่าที$เป็ นประโยชน์แก่การบริ การ ทั.งนี. สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที$
สมัครใจทํางานล่วงเวลา หรื อทํางานในวันหยุดได้ไม่เกินสามสิ บหกชัว$ โมงต่อสัปดาห์
ข้อ 84อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุด
ก. ค่าล่วงเวลา
สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตราหนึ$งเท่าครึ$ งของอัตราค่าจ้าง
ต่อชัง$ โมงในวันทํางานตามชัว$ โมงที$ทาํ หรื อหนึ$ งเท่าครึ$ งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที$
ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ$ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว$ โมง
ในวันทํางานตามจํานวนชัว$ โมงที$ ทาํ หรื อสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที$ทาํ ได้
สําหรับลูกจ้างซึ$ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
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ข. ค่าทํางานในวันหยุด
ลูกจ้างหรื อเจ้าหน้าที$ ที$ มีสิ ท ธิ ได้รับ ค่ าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัป ดาห์ วันหยุดตามประเพณี และ
วันหยุดพักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทํางานในวันหยุดเพิ$มขึ. นอีกหนึ$ งเท่าของอัตรา
ค่าจ้าง ต่อชัว$ โมงการทํางานตามจํานวนชัว$ โมงที$ทาํ หรื อของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที$
ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ$ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ข้อ 85 ให้ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี$ ได้รับมอบหมาย มี อาํ นาจอนุ มตั ิ ให้เจ้าหน้าที$ สหกรณ์ อยู่ปฏิ บตั ิ งาน
ล่วงเวลา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูป้ ฎิบตั ิ , ความเร่ งด่วน และประโยชน์ของสหกรณ์เป็ นสําคัญ
ข้อ86 หลักฐานการจ่ายเงินค่าทํางานล่วงเวลาให้เป็ นไปตามแบบที$สหกรณ์กาํ หนด
หมวด 15
เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ 87ในระเบียบนี.
“มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย หรื อสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที$ เ รี ยกชื$ อ อย่ า งอื$ น ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การ
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(1) มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาที$เรี ยกชื$ออย่างอื$นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การหรื อ
ส่ วนราชการอื$น หรื อที$อยูใ่ นกํากับของรัฐ
(2) วิทยาลัย หรื อสถานศึกษาที$เรี ยกชื$ออย่างอื$นซึ$ งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรื ออยูใ่ น
กํากับของกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อส่ วนราชการอื$นที$ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
(3) โรงเรี ยนในสังกัด หรื ออยูใ่ นสังกัด หรื อในกํากับของกระทรวงศึกษาธิ การ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นที$มีกฎหมายจัดตั.ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรี ยนที$เรี ยกชื$ออย่างอื$นที$มีการ
จัดระดับชั.นเรี ยนด้วย
(4) โรงเรี ยนในส่ วนราชการที$กระทรวงการคลังกําหนด
(5) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที$มีการจัดระดับชั.นเรี ยนในสังกัดส่ วนราชการ
“สถานศึกษาเอกชน” หมายความว่า
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
(2) โรงเรี ยนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนที$จดั การศึกษาในระบบโรงเรี ยน และให้รวมถึง
โรงเรี ยนนานาชาติ
(3) โรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ$น
(4) โรงเรี ยนในสังกัดส่ วนราชการอื$นหรื อองค์การของรัฐบาลที$ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
“เงิ นบํารุ งการศึ กษา” หมายความว่าเงิ นประเภทต่ าง ๆ ที$ สถานศึ กษาของทางราชการเรี ยกเก็บในอัตราที$
ได้รับอนุมตั ิจากระทรวงศึกษาธิ การส่ วนราชการเจ้าสังกัด หรื อที$กาํ กับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ$น อื$นที$มีกฎหมายจัดตั.งหรื อองค์การของรัฐบาล
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“เงิ นค่ าเล่าเรี ยน” หมายความว่า เงิ นค่ าธรรมเนี ยมการเรี ยนหรื อค่ าธรรมเนี ยมต่ าง ๆ ซึ$ งสถานศึ กษาของ
เอกชนเรี ยกเก็บตามอัตราที$ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ
“บุตร” หมายความว่า บุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรนั.นต้องมีอายุไม่เกินยี$สิบ
ห้าปี บริ บูรณ์
“ปี การศึกษา” หมายความว่า ปี การศึกษาที$กาํ หนดโดยกระทรวงศึกษาธิ การ มหาวิทยาลัย ส่ วนราชการเจ้า
สังกัดหรื อที$กาํ กับ มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นที$มีกฎหมายจัดตั.งหรื อองค์การของรัฐบาล
ข้อ88ให้เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา และหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนของตน
ได้ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี.
ข้อ89การจ่ายเงินบํารุ งการศึกษาและค่าเล่าเรี ยนของบุตร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี.
(1)บุ ตรที$ ศึกษาอยู่ในสถานศึ กษาของทางราชการ ในหลักสู ต รไม่ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ยบเท่ า และ
หลักสู ตรนั.นแยกต่างหากจากหลักสู ตรปริ ญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุ งการศึ กษาเต็มจํานวนที$ ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท. งั นี.
ต้องเป็ นไปตามประเภท และไม่เกินอัตราที$กระทรวงการคลังกําหนด หรื อ บุตรที$ ได้ศึกษาในสถานศึกษาของทาง
ราชการในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุ งการศึ กษา เต็มจํานวนที$ ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท. งั นี. ตอ้ งเป็ นไป
ตามประเภท และไม่เกินอัตราที$กระทรวงการคลังกําหนด
(2)บุตรที$ได้ศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ในหลักสู ตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ให้ได้รับ
ค่าเล่าเรี ยนเต็มจํานวนที$ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท. งั นี. ต้องเป็ นไปตามประเภท และไม่เกินอัตราที$กระทรวงการคลังกําหนด
(3)บุตรที$ได้ศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ในหลักสู ตรระดับสู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า แต่ไม่
สู งกว่าระดับอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่า และหลักสู ตรนั.นแยกต่างหากจากหลักสู ตรปริ ญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเรี ยน
ครึ$ งหนึ$ งของจํานวนที$ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท. งั นี. ต้องเป็ นไปตามประเภท และไม่เกินอัตราที$กระทรวงการคลังกําหนด
หรื อบุตรที$ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ให้ได้รับค่าเล่าเรี ยนครึ$ งหนึ$ งของจํานวนที$
ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท. งั นี.ตอ้ งเป็ นไปตามประเภท และไม่เกินอัตราที$กระทรวงการคลังกําหนด
ทั.งนี. บุ ต รที$ ศึกษาในสถานศึ กษาของทางราชการหรื อ เอกชน ในหลักสู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี ตาม 87(1)
(2)และ (3)จะต้องเป็ นการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นหลักสู ตรแรกเท่านั.น
ข้อ 90เจ้าหน้าที$ ของสหกรณ์ผูใ้ ดมีคู่สมรสเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานอยู่ในรัฐวิสาหกิ จ หน่ วยงานหรื อสหกรณ์อื$นใด
หรื อเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจํา ซึ$ งมีสิทธิ และเป็ นผูเ้ บิกเงินช่วยเหลือค่าบํารุ งการศึกษา และหรื อเงินช่วยค่าเล่า
เรี ยนบุตร จากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ผูน้ . นั ไม่มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุ ง
การศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของตนตามระเบียบนี. เว้นแต่สิทธิ ที$คู่สมรสได้รับนั.นตํ$ากว่าที$พึงจะได้รับ
ตามระเบียบนี. ในกรณี เช่นนี.ให้มีสิทธิ เบิกเพิ$มเติมได้เท่าจํานวนที$ยงั ขาดอยู่
ข้อ 91ในกรณี ที$เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ผูใ้ ดมีคู่สมรสเป็ นเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ดว้ ยกัน ให้คู่สมรสที$มีรายได้
สู งกว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ข้อ 89 แล้วแต่กรณี ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็ นผูเ้ บิก ถ้าคู่
สมรสหย่าขาดจากกัน หรื อแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้ดาํ เนิ นการหย่าตามกฎหมาย ให้คู่สมรสที$ ปกครองบุตรมีสิทธิ
ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี.ตามจํานวนบุตรที$อยูใ่ นอํานาจปกครองของตน
ข้อ 92ในกรณี ที$ เจ้าหน้าที$ ข องสหกรณ์ ต ้อ งการใช้สิ ท ธิ เบิ กเงิ นกับ สหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที$ ข องสหกรณ์ นํา
ใบเสร็ จรับเงินบํารุ งการศึกษาและเงินค่าเล่าเรี ยนที$เบิกได้ตามระเบียบนี.มาขอเบิกจากสหกรณ์
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ข้อ 93ให้ประธานกรรมการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินนั.นถูกต้องตามระเบียบหรื อไม่ และ
จะจ่ายได้เพียงใดและรี บเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูอ้ นุมตั ิสง$ั จ่าย
วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบํารุ งการศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนให้เป็ นไปตามที$สหกรณ์กาํ หนด
หมวด 16
การจ่ ายเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาลเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ94 ในระเบียบนี.
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ว ย
สถานพยาบาลซึ$ งเป็ นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่ วยงานของรัฐ ราชการส่ วนท้องถิ$น สภากาชาดไทย หรื อคุรุ
สภา
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสภาพยาบาล
ซึ$ งเป็ นเอกชนที$กระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า
(1) เงินที$สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นค่ายา ค่าเลือด ค่านํ.าเกลือ ค่าอ๊อกซิ เจน และอื$น ๆ ที$ใช้ใน
การบําบัดและรักษาโรค
(2) เงินที$สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าตรวจค่าวิเคราะห์โรค และ
ค่าอวัยวะเทียมแต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม และค่าบริ การอย่างอื$น หรื อซึ$ งเรี ยกเป็ นอย่างอื$นที$
มีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทน
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ$ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อเป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเป็ นบุคคล
เสมือนไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ หรื อจิตฟั$ นเฟื อนไม่สมประกอบตามคําวินิจฉัยของแพทย์ และอยูใ่ นความ
อุปการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(2) คู่สมรส
(3) บิดา มารดา
ข้อ 95ให้เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารในส่ วนที$
เกินจากสิ ทธิ ของประกันสังคม
ข้อ 96บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที$สหกรณ์มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ ฯลฯ ในส่ วนที$เกินจากสิ ทธิ ที$พึง
ได้จากการช่วยเหลือจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อสถานบันอื$น หรื อหน่วยงานราชการอื$นใด
ข้อ 97ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ท. งั ประเภทคนไข้
ในและประเภทคนไข้นอก แต่ถา้ เป็ นของสถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิ กได้กรณี ที$มีอุบตั ิ เหตุหรื อมีความจําเป็ น
รี บด่วน ซึ$ งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทนั ใด อาจเป็ นอันตรายต่อชี วิตได้ ให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้
ใน โดยให้เบิกได้ครึ$ งหนึ$งของจํานวนที$จ่ายจริ งแต่ตอ้ งไม่เกินสามพันบาทสําหรับระยะเวลาภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที$เข้ารับการรักษาพยาบาล และในกรณี ที$เข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิ บวันให้เบิกได้ครึ$ งหนึ$งของจํานวนที$
ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท. งั นี.ตอ้ งไม่เกินวันละ 100 บาท
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ข้อ98ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรครวมทั.งค่าซ่อมแซมให้เบิกได้ตามที$กระทรวงการคลัง
กําหนด
ข้อ 99ค่าห้อง ค่าอาหาร ให้เบิกได้ตามที$กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ100ในกรณี ที$สถานพยาบาลไม่มียา เลือด และส่ วนประกอบของเลือด หรื อสารทดแทนนํ.ายาหรื ออาหาร
ทางเส้นเลือด ออกซิ เจน หรื ออวัยวะเทียม หรื อสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรื อ เอ็กซเรย์แก่ผู ้
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ และเมื$อนายแพทย์ผูต้ รวจรักษาหรื อสถานพยาบาลแห่ งนั.นลงบัญชี รับรองตามแบบที$
กระทรวงการคลังกําหนดแล้วก็ให้เบิกได้ โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินปี ละ 20,000 บาท ในปี บัญชีน. นั
ข้อ101ในกรณี เจ้าหน้าที$ สหกรณ์ ตอ้ งใช้สิทธิ เบิ กเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที$ สหกรณ์ นาํ ใบเสร็ จรับเงิ นค่ า
รักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารที$เบิกได้ตามระเบียบนี.มาขอเบิกจากสหกรณ์
ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจะต้องมีรายละเอียดตามแบบที$ กระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนด
ข้อ 102ให้เจ้าหน้าที$สหกรณ์มีสิทธิ ได้รับค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี ได้ไม่เกินอัตราที$กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 103ในกรณี ที$เจ้าหน้าที$ใช้สิทธิ ตามระเบียบนี. โดยทุจริ ตหรื อกรอกข้อความในคําขอเบิกเงินตามระเบียบนี.
เป็ นเท็จ จะต้องรับโทษทางวินยั ให้เป็ นอันหมดสิ ทธิ ที$จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี.ตลอดไป
ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที$ ผูใ้ ดใช้สิทธิ เบิ กเงิ นโดยทุจริ ต หรื อกรอกข้อความเป็ นเท็จ และได้รับเงิ นไปแล้ว ให้
ผูบ้ งั คับบัญชารี บรายงานผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิจ่ายเงินเรี ยกเงินคืนทันที
หมวด 17
การจ่ ายเงินเพิมช่ วยค่ าครองชีพ เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ104 ให้เจ้าหน้าที$สหกรณ์ตามความในระเบียบ ได้รับเงินเพิ$มช่วยค่าครองชีพ ดังนี.
(1) ผูท้ ี$ได้รับเงินเดือน ตํ$ากว่า Z^,ccc บาท ให้ได้รับเงินเพิ$มค่าครองชีพ ไม่เกินเดือนละ
Z,^cc บาทแต่รวมแล้วไม่เกินเงินเดือนที$ได้รับ Z^,ccc บาท
ข้อ105 เจ้าหน้าที$สหกรณ์ที$ถูกลงโทษลดขั.นเงินเดือน หรื อ ถูกตัดเงินเดือนไม่ตอ้ งลด หรื อ ตัดเงินเพิ$มช่วยค่า
ครองชีพ
การเบิกจ่ายเงินเพิ$มช่ วยค่าครองชี พ ให้อนุโลมปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือนและให้ลงจ่ายใน หมวด
เงินเดือน
หมวด 18
การเบิกจ่ ายเงินค่ าเช่ าบ้ านสํ าหรับเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ข้อ 106ให้เจ้าหน้าที$สหกรณ์ที$เช่าบ้านอยู่ มีสิทธิ เบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ไม่เกิน จํานวน 3,500 บาทต่อเดือน
ข้อ107เจ้าหน้าที$ สหกรณ์ ผูใ้ ดมีสิทธิ เบิ กเงิ นค่าเช่ าบ้าน จากรัฐวิสาหกิ จ หรื อจากหน่ วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ$น หรื อจากนายจ้างของหน่วยงานที$มิใช่สหกรณ์ เจ้าหน้าที$สหกรณ์ผูน้ . นั ไม่มี
สิ ทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบี ยบนี. เว้นแต่สิทธิ ที$ได้รับนั.นตํ$ากว่าสิ ทธิ ที$ได้ตามระเบียบนี. ในกรณี เช่ นนี. ให้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ106
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ข้อ108เจ้าหน้าที$สหกรณ์ผูใ้ ดมีคู่สมรสเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรื อสหกรณ์อื$นใด หรื อ
เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจํา ซึ$ งมีสิทธิ และเป็ นผูเ้ บิ กเงิ นค่าเช่ าบ้าน จากรัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานดังกล่าว
เจ้าหน้าที$สหกรณ์ผนู ้ . นั ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ข้อ 109ในกรณี ที$เจ้าหน้าที$สหกรณ์ผูใ้ ดมีคู่สมรสเป็ นเจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ดว้ ยกัน ให้คู่สมรสที$มีรายได้สูง
กว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้ แล้วแต่กรณี ถ้ามีรายได้เท่ากันให้สามีเป็ นผูเ้ บิก
ข้อ 110ให้เจ้าหน้าที$สหกรณ์ที$มีสิทธิ เบิกเงินค่าเช่าบ้านนําใบเสร็ จรับเงินที$เบิกได้ตามระเบียบนี. มาขอเบิกจาก
สหกรณ์ ตามจํานวนที$จ่ายจริ งแต่ไม่เกินวงเงินที$กาํ หนดใน ข้อ 106
ข้อ 111ให้ประธานกรรมการพิจารณาวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและอนุมตั ิสั$งจ่ายให้เป็ นไปตามที$สหกรณ์
กําหนดหรื อตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการพลเรื อนโดยอนุโลม
หมวด 19
บทเฉพาะกาล
ข้อ 112ผูท้ ี$ สหกรณ์ ได้จา้ งไว้แล้วก่อนวันใช้ระเบี ยบนี. ให้ถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที$ สหกรณ์ มีสิทธิ และหน้าที$ ตาม
ระเบียบนี.ทุกประการ
เจ้าหน้าที$สหกรณ์คนใดยังไม่ได้จดั ทําสัญญาจ้างหรื อจัดให้มีหลักประกันไว้ต่อสหกรณ์ให้จดั ทําสัญญาจ้าง
และหรื อจัดให้มีหลักประกันให้เสร็ จภายในกําหนด 60 วันนับแต่วนั ถัดจากวันใช้ระเบียบนี.
ประกาศ ณ วันที$ 10 เมษายน พ.ศ.2560

(นายบุญศักดิV รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

