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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
ว่าด้วย  เจ้าหน้าที่และขอ้บังคับเก่ียวกับการทํางาน 

พ.ศ.2559 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 107(8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 
จํากัด พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 
12/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กําหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขึ้นถือใช้ ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ.2559” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลกิ 
 3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน พ.ศ.2550 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
 3.2  บรรดาระเบียบ คําสั่ง มติ อย่างใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จํากัด 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ) 
 “ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 

 
หมวด  1 

อัตรากําลังและตําแหน่ง 

ข้อ 5  ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามจํานวนที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานประจําของ 
สหกรณ์ 

ข้อ 6  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ มีดังต่อไปนี้ 
 ก.  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ได้แก่ 
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 (1)  เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่บัญชี หรืออื่น ๆ  
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  
 (2)  หัวหน้าแผนก 
 (3)  ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 (4)  ผู้จัดการ 

 ข.  ตําแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ คนงาน คนขับรถ หรืออื่นๆ  

ข้อ 7  ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก และแต่งต้ังหรือเลื่อนตําแหน่ง
ผู้จัดการ โดยพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ ความสามารถการริเริ่ม ความจัดเจน ความรับผิดชอบ สมรรถภาพใน 
การปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตําแหน่ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11 ง. 

ในกรณีที่สหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนกได้ให้
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่ตํ่าลงไป แล้วแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในข้อ 11, 12, 13, 14, 
15 และข้อ 16 

 
หมวด  2 

อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 

ข้อ 8  ให้กําหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ โดยจัดทําเป็นบัญชีแนบ
ท้ายระเบียบนี้  
 

หมวด  3 
การรับสมัคร  การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน 

ข้อ 9  เมื่อสหกรณ์มีความจําเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจพิจารณารับสมัคร คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ 

ข้อ 10  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีสัญชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
 (2)  มีอายุไม่ตํ่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (3)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่
เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติด
ให้โทษโรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (5)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
 (6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 
 (8)  ไม่เป็นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินัยซึ่งอาจต้องได้รับโทษไล่ออก 
หรือให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 
 (9)  ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (10)  ไม่เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ข้อ 11  การบรรจุและแต่งต้ังหรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 ก. เจ้าหน้าที่ 
 (1)  เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องได้รับประกาศนียบัตรไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าและสามารถพิมพ์ดีดได้ 
 (2)  เจ้าหน้าที่อ่ืน ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในทางที่
สหกรณ์ต้องการ 

 ข. หัวหน้าแผนก 
 (1)  ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตรสามปี
จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสาขาที่สหกรณ์ต้องการหรือ 
 (2)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม ก.(2) และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มาไม่น้อย
กว่าสองปี หรือเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแล้วหรือ 
 (3)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม ก.(1) และดํารงตําแหน่งในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าห้าปี 
หรือเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสองมาแล้ว 

 ค. ผู้ช่วยผู้จัดการ ต้องมีพ้ืนความรู้และหลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับ ข. 

 ง. ผู้จัดการ 
 (1)  ต้องได้รับปริญญาตรีหรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งสหกรณ์เทียบใหไ้ม่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ หรือ 
 (2)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม ข.(1) และดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนก หรือผู้ช่วยผู้จัดการ
ในสหกรณ์มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสาม หรือ 
 (3)  ต้องมีพ้ืนความรู้ตาม ก.(1) หรือ ก.(2) และเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนก
หรือผู้ช่วยผู้จัดการมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเคยดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามมาแล้ว 
  จ. ลูกจ้าง มีพ้ืนความรู้ไม่ตํ่ากว่าช้ันประถมปีที่ 6 และต้องมีความรู้ความสามารถใน
งานที่จะปฏิบัติและผ่านการทดสอบเป็นที่พอใจแล้ว และมีใบรับรองแสดงว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
ระยะเวลาพอสมควร 
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ข้อ 12  การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ เทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลท้องที่และที่ว่าการอําเภอท้องที่ 

ข้อ 13  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก ให้ย่ืนใบสมัครตามแบบที่
สหกรณ์กําหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และ
ใบรับรองแพทย์และให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผู้จัดการของ สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ณ สํานักงานของสหกรณ์ 

ข้อ 14  ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จากกรรมการดําเนินการ
หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยผู้จัดการ มีจํานวนอย่างน้อยสามคน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง เพื่อดําเนินการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก 

ข้อ 15  ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชา ที่กําหนดไว้
ในข้อ 16 ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 16  ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี้ 

 ก. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 (1)  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
 (2)  พิมพ์ดีดภาษาไทย หรือความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งจะได้รับการแต่งต้ัง (เช่น 
บัญชี, และหรือความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือวิชาชีพอื่น ๆ) 
 (3)  สัมภาษณ์ 

 ข. ตําแหน่งต้ังแต่เจ้าหน้าที่สหกรณ์อ่ืน ๆ ขึ้นไป 
 (1)  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
 (2)  ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ซึ่งจะได้รับการแต่งต้ัง และหรือความรู้ความชํานาญ
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
 (3)  สัมภาษณ์ 

ผู้สอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมไม่น้อย
กว่าร้อยละหกสิบของคะแนนทั้งหมดจึงถือเป็นผู้สอบได้ 

ข้อ 17  เมื่อการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบประกาศรายชื่อผู้
ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เรียงตามลําดับคะแนนไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์และให้เสนอ 
ผลการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ว 

 
หมวด  4 

การจ้างและการแต่งต้ัง 

ข้อ 18  ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจ้างและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก
ได้เรียงตามลําดับคะแนนสูงมาหาต่ําเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ ถ้ามีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันหลายคน 
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ให้ถือคะแนนในวิชาในข้อ 16 ก.(2) หรือ ข.(2) แล้วแต่กรณี เป็นเกณฑ์ตัดสินและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยัง
เท่ากันอยู่อีก ก็ให้คณะกรรมการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม 

ข้อ 19  ในการจ้างหรือแต่งต้ังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็น
หลักฐานตามที่สหกรณ์กําหนดและให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังปรากฏ
ข้างล่างนี้ เพื่อประกันความเสียหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจากกระทําหรืองดเว้นการกระทําซึ่ง
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ต้องรับผิดชอบ   
 (1)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดภาระจํานอง จํานองเป็นประกัน หลักทรพัย์ของ
รัฐบาลหรือหลกัทรัพย์อ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจํานําต่อสหกรณ์ หรือ 
  (2)  มีบุคคลซึง่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ําประกัน 

อนึ่ง ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนรวมแห่งราคามูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามที่เห็นสมควรแก่ลักษณะ และปริมาณงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ
สหกรณ์แต่ละคน  เพื่อให้คุ้มกับความเสียหายอันหากจะเกิดขึ้น 

ข้อ 20  ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผู้ค้ําประกัน และหลักประกัน 
ทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอที่จะคุ้มกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ของสหกรณ์ และเพื่อแก้ปัญหากรณีที่ผู้ค้ําประกันถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลักประกัน มีราคา
เปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงในทางลดลง ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการรีบดําเนินการเรียกหลักประกันจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ เพื่อเติมให้เพียงพอที่จะคุ้มกับ
ลักษณะและปริมาณงานในความรับผิดชอบทันที 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการละเลยไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 19 หรือข้อ 25 คณะกรรมการ
ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฐานละเว้นไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่โดยร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหาย จนครบจํานวนให้แก่สหกรณ์ 

ข้อ 21  การจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ 11 ให้ได้รับเงินเดือนและ
ค่าจ้างตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบ ดังนี้.- 

 ก. เจ้าหน้าที่ 
 (1)  ผู้มีพ้ืนความรู้ตามข้อ 11 ก. ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1 
 (2)  ผู้มีพ้ืนความรู้ตามข้อ 11 ข. ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1 
 (3)  ผู้มีพ้ืนความรู้ตามข้อ 11 ค. ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1 
 (4)  ผู้มีพ้ืนความรู้ตามข้อ 11 ง. ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1 

 ข. ลูกจ้าง ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นที่ขั้น 1 

ข้อ 22  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไป 
ประธานกรรมการต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ประธานกรรมการจึงสั่งแต่งต้ังได้ แต่ถ้าเป็นตําแหน่งตํ่ากว่าหัวหน้าแผนกก็ให้ผู้จัดการมีอํานาจสั่งแต่งต้ังได้ 

ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าสุดของตําแหน่งนั้น
ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นตํ่าสุดของตําแหน่ง
ใหม่ ก็ให้ได้รับขั้นที่เท่ากับเงินเดือนเดิม 
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หมวด  5 
การปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหนา้ที่และลูกจ้าง หรือผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ 

ข้อ 23  ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ได้แต่งต้ังให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งนั้น 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ที่เห็นว่าสมควรรักษาการในตําแหน่ง หรือรักษาการแทนชั่วคราวได้แต่การสั่งให้รักษาการในตําแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 24  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินตลอดจนผลิตผลและสินค้าอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ เพื่อทราบ
ฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ก่อนที่จะได้ส่งมอบงาน 
 

หมวด  6 
การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

ข้อ 25  การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ
การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ และ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปีทางบัญชีที่แล้วของสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณสําหรับ
เลื่อนเงินเดือนประจําปี 

ข้อ 26  ผู้จัดการมีอํานาจเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตําแหน่งไม่สูงกว่า
หัวหน้าแผนกในปีหนึ่ง ๆ  ได้ไม่เกินหนึ่งขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

ผู้จัดการจะเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 27  การเลื่อนเงินเดือนของผู้จัดการ เป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 28  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ซึ่งมีเวลาทํางานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์
หรือมีข้อบกพร่องในรอบปีทางบัญชีที่แล้วดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

 ก. มีวันลาเกินสามสิบวัน เว้นแต่ 
 (1)  ลาป่วยซึ่งต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกัน คราวเดียวกันหรือ
หลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวัน 
 (2)  ลาอุปสมบทไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
 (3)  ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน  
 (4)  ลาป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุจากการไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

 ข. ถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
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หมวด  7 
การจ่ายเงินโบนัส 

ข้อ 29  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็นเงินโบนัสเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่ 

ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนัสที่จะจ่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสูงไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายของ
ปีทางบัญชีนั้น 

 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ผู้ใดมีเวลาทํางานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนัส  
ลดลงตามส่วนแห่งเวลาทํางานในปีนั้น 

ข้อ 30  คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นั้นปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดหรือ
บกพร่องอยู่เป็นประจํา ไม่อุทิศเวลาให้แก่งานสหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปีทางบัญชีเกินสมควรทั้งไม่พยายาม
ขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตนตามที่คณะกรรมการดําเนินการได้ให้ความเห็นแนะนําเช่น
ว่านั้น 
 

หมวด  8 
วัน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 

ข้อ 31  วันทํางาน สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทํางานสัปดาห์ละห้าวัน ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ สําหรับตําแหน่งที่ทํางานเป็นกะให้ทํางานสัปดาห์ละสี่สิบแปดช่ัวโมง 

ข้อ 32  เวลาทํางานปกติ สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทํางานวันละแปดชั่วโมง เวลา 0800 - 1600 
สําหรับตําแหน่งที่สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทํางานเป็นกะเวลาให้เป็นไปตามที่สัญญาจ้างกําหนด 

ข้อ 33  เวลาพัก สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดพักระหว่างการทํางานปกติ เวลา 1200 - 1300 
ในกรณีที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางานตาม 

วรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่นก็ย่อมกระทําได้ โดยเวลาพักไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความราบรื่นและ
อํานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริการ 
 

หมวด  9 
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

ข้อ 34  วันหยุดประจําสัปดาห์ สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจําสัปดาห์ได้ สัปดาห์ละ
สองวัน ได้แก่วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

ข้อ 35  วันหยุดตามประเพณี สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณีได้ตามประกาศ
วันหยุดของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าปีละสิบสามวัน 
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ข้อ 36  วันหยุดพักผ่อนประจําปี สหกรณ์กําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานครบหนึ่งปี หยุดพักผ่อน

ประจําปีได้จํานวน 6 วันทํางานต่อปี โดยจะจัดให้หยุดภายในปีถัดไป ซึ่งวันหยุดพักผ่อนประจําปีหากเจ้าหน้าที่
ไม่หยุดในปีที่มีสิทธิก็สามารถสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจําปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ 
ไปได้ไม่เกินสิบวัน 
 

หมวด  10 
การทํางานล่วงเวลาและการทาํงานในวันหยุด 

ข้อ 37  การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
 (1)  ในกรณีที่สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉิน หรือความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทํางานติดต่อกัน
ไป ถ้าหยุดแล้วจะเกิดความเสียหาย สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่ทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรือทํางานในวันหยุด 
รวมถึงทํางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจําเป็น โดยสหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และ
เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือในการทํางานล่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ก่อน 
 (2)  ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องทํางานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่
ทํางานล่วงเวลาทํางานในวันหยุดหรือทํางานล่วงเวลาในวันหยุดเป็นครั้งคราวเท่าที่เป็นประโยชน์แก่การบริการ 
ทั้งนี้ สหกรณ์จะให้เจ้าหน้าที่สมัครใจทํางานล่วงเวลา หรือทํางานในวันหยุดได้ไม่เกินสามสิบหกช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  

ข้อ 38  อัตราค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุด 

 ก. ค่าล่วงเวลา 
 (1)  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติในอัตรา
หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
 (2)  สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสําหรับการทํางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราสาม
เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย  

 ข. ค่าทํางานในวันหยุด 
 (1)  ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์ 
วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าวจะได้รับค่าทํางานในวันหยุด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้าง ต่อชั่วโมงการทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย
ในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
 (2)  ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ ถ้ามา
ทํางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทํางานในวันหยุดสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจํานวนผลงานที่ทําได้สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย 
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หมวด  11 

การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

ข้อ 39  การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทํางานในวันหยุด 

 ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 (1)  เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจทําการแทนสหกรณ์ เกี่ยวกับการจ้าง 
การลดค่าจ้าง หรือ การเลิกจ้าง (เช่น ตําแหน่ง ผู้จัดการ เป็นต้น) 
 (2)  เจ้าหน้าที่ที่ถูกกําหนดใหท้ํางานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทํางาน
นอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจกําหนดเวลาทํางานที่แน่นอน 
 (3)  เจ้าหน้าที่ที่ถูกกําหนดให้อยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นครั้งคราว 

 ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มี
อํานาจทําการแทนสหกรณ์เกี่ยวกับการจ้าง การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง (เช่น ตําแหน่งผู้จัดการ เป็นต้น) 

ข้อ 40  การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด 
 (1)  สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือนโดยจ่าย
รวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 
 (2)  สหกรณ์ได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้แก่
เจ้าหน้าที่รายเดือน โดยจ่ายรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว 

ข้อ 41  การจ่ายค่าจ้างในวันลา 
สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลาถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้ 

 (1)  วันลาป่วย จะจ่ายตามจํานวนวันที่เจ้าหน้าที่ป่วยจริง แต่ไม่เกินสามสิบวันทํางานต่อปี 
 (2)  วันลาทําหมัน จะจ่ายตามจํานวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง กําหนดและ
ออกใบรับรองให้เจ้าหน้าที่หยุดงาน 
 (3)  วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจํานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน 
 (4)  วันลากิจ จะจ่ายตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 10 วันต่อปี 
 (5)  วันลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหารตามจํานวนวันที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี 
 (6)  วันลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ตามจํานวนวันที่สหกรณ์อนุญาตแต่ไม่
เกิน 15 วันต่อปี 

ข้อ 42  กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
 (1)  สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา
ในวันหยุด ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่รายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายในวันสิ้นเดือน 
 (2)  สหกรณ์กําหนดให้มีการจ่ายเงินประเภทอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตามท่ีตกลงกัน ใน
กรณีที่วันจ่ายค่าจ้างวันใดตรงกับวันหยุดงาน ให้เลื่อนไปจ่ายในวันทํางานถัดไปจากวันหยุดงานนั้น 

ข้อ 43  สถานที่จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด 
ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและเงินอื่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทําการของสหกรณ์ และ/หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่สหกรณ์กําหนด 
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หมวด  12 

วันลา และหลกัเกณฑ์การลา 

 ข้อ 44  วันลา เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดได้ ดังนี้ 
 (1)  การลาป่วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การประสบอันตรายหรือการ
เจ็บป่วย เนื่องจากการทํางานจนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ และวันลาคลอดบุตร สหกรณ์จะให้หยุด
งานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือเป็นวันลาป่วย 
 (2)  การลาทําหมัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทําหมันได้ตามจํานวนวันที่แพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกําหนดและออกใบรับรอง 
 (3)  การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่หญิงมีสทิธิหยุดงานก่อนหรือหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 
90 วัน โดยใหน้ับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 
 (4)  การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจําเป็นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี การลากิจ
เพื่อกิจธุระจําเป็น จะต้องเป็นกิจธุระเกี่ยวกับความจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น 
 (5)  การลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่มีสิทธ์ิลาเพื่อรับราชการทหาร
ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก วิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม โดยลาได้เท่ากับจํานวนวันที่
ทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี 
 (6)  การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้ปีหนึ่งไม่เกิน 15 วัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ก. เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพิ่มทักษะความ
ชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจ้าง 
 ข. การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น แต่ไม่รวมถึง
การลาไปศึกษาต่อ 
 ค. ลูกจ้างยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อสหกรณ์อนุญาตแล้วจึงจะหยุด
งานเพื่อการดังกล่าวได้ 

ข้อ 45  หลักเกณฑ์การลา 

 ก. การลาป่วย เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบการลาป่วย ดังนี้ 
 (1)  กรณทีี่เจ้าหน้าที่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ให้ย่ืนใบลาป่วยตามแบบใบลาท่ีสหกรณ์
กําหนด ก่อนการหยุดงาน ต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้าม)ี 
 (2)  กรณีที่เจ้าหน้าที่เจ็บป่วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ ให้
เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลาป่วยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทํางานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ 
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) 
 (3)  การเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่ต้ังแต่ 3 วันทํางานขึ้นไปสหกรณ์อาจจะให้
เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาป่วยด้วยก็ได้ 
 (4)  การลาป่วยโดยมิได้เจ็บป่วยจริง สหกรณ์ถือว่าเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต 
อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมถูกลงโทษได้ 
 



ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์    

วา่ดว้ย  วา่ดว้ย  วา่ดว้ย     เจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน  เจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน  เจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     หนา้  หนา้  หนา้  111111    
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

 
  ข. การลาทําหมัน ให้เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลาล่วงหน้าตามใบลาที่สหกรณ์กําหนดต่อ
ผู้จัดการ หรือกรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี และเมื่อการทําหมันสิ้นสุดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย  

 ค. การลาคลอดบุตร 
 (1)  เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ย่ืนใบลาตามแบบที่สหกรณ์
กําหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายก่อนการหยุดงานแล้วแต่กรณี 
 (2)  เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่
ย่ืนใบลาตามที่สหกรณ์กําหนด พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลต่อผู้จัดการ หรือ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี โดยให้ย่ืนใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วันกลับมาทํางาน 

 ง. การลากิจ เจ้าหน้าที่ที่มีกิจธุระจําเป็น อันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ย่ืนใบลากิจต่อ 
ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนด
พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่ง
ไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลากิจภายในวันแรกที่มาทํางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็นลากิจที่ถูกต้องการลาที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจได้
และให้ถือว่าเป็นการขาดงาน 

 จ. การลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายเรียกทางทหาร
เพื่อการตรวจสอบการฝึกวิชาทหารหรือทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ย่ืนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง
วัน ตามแบบใบลาที่สหกรณ์กําหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่
กรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกล่าว แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกลับมารายงานตัวเพื่อทํางานตามปกติ
ภายใน 3 วัน 

 ฉ. การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะขอลา
หยุดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การช้ีแจง การอภิปราย หรือการแสดง ความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทํางาน หรือการวัดผลการศึกษาที่ทางส่วน
ราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ย่ืนใบลาตามแบบที่สหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการ หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วยสหกรณ์
จะพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ตามความจําเป็น โดยไม่เสียหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และงานของสหกรณ์ 
ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเป็นสําคัญสหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นลาหยุดงานได้ ถ้า 
 (1)  สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 (2)  สหกรณ์ได้อนุญาตให้ลาไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
 (3)  สหกรณ์มีความจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่หากอนุญาต
ให้ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

 
หมวด  13 

วินัย และโทษทางวินัย 

ข้อ 46  วินัย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ต้องรักษาระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดสหกรณ์กําหนด
วินัยในการทํางานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
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 (1)  สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 (2)  ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
 (3)  ต้องให้การต้อนรับ คําช้ีแจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ 
ผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า ทั้งต้องสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ห้ามมิ
ให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 
 (4)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต ห้าม
มิให้กดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนหรือกลั่นแกล้ง หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือผู้ใด และห้ามมิ
ให้อาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อ่ืน 
 (5)  ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ขยัน รวดเร็วเต็มความสามารถ ให้
เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
 (6)  ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
 (7)  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 
 (8)  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ทั้งนี้ 
โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่และดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ห้ามมิให้เป็น
เจ้าหน้าที่หรือตัวกระทําการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ หรือนิติบุคคลรูปอ่ืน ๆ 
 (9)  ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
และ เป็นธรรมในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว 
 (10)  ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติช่ัว ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่นจนไม่
สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระทําหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการอื่นใด 
ซึ่งทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ 
 (11)  ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น ในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด 
 (12)  ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผู้
อยู่ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี หรือก่อให้เกิด
ความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์ 
 (13)  ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่วนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
สหกรณ์ 
 (14)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
 (15)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา 
 (16)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางาน 
ตามท่ีกําหนด 
 (17)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทํางาน 
 (18)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การ
ทํางานให้อยู่ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามความจําเป็นหรือตามควรแก่หน้าที่ของตน 
 (19)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใด ๆ  ในบริเวณที่
ทํางานโดยมิให้สูญหายหรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบัติอ่ืน ๆ เท่าที่สามารถจะทําได้ 
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 (20)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่กระทําการทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายร่างกายบุคคล
ใดในบริเวณที่ทํางาน 
 (21)  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องไม่นําสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธที่มีอันตรายร้ายแรง หรือ
วัตถุระเบิดเข้ามาบริเวณที่ทํางาน 

ข้อ 47  โทษทางวินัย โทษผิดวินัยมี 4 สถาน คือ  
 (1)  ไล่ออก 
 (2)  ให้ออก 
 (3)  พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง    
 (4)  ภาคทัณฑ์ 

ข้อ 48  การลงโทษไล่ออกให้กระทําในกรณีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์กระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปนี้ 
 (1)  เปิดเผยความลับของสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์ 
จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
 (2)  ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 
 (3)  ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
 (4)  ทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5)  จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 
 (6)  ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสั่งนั้น
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (7)  ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (8)  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (9)  ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 (10)  ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียน
สมาชิกสหกรณ์ 
 (11)  ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร 

ข้อ 49  การลงโทษให้ออกให้กระทําในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์กระทําผิดวินัย
เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ดังระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
 (1)  รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
 (2)  จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
 (3)  ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ 
  (4)  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ 
 (5)  ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน 
 (6)  ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ 
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ข้อ 50  การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้บังคับบัญชาตําแหน่ง

ผู้จัดการ ต้ังคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาอย่าง
น้อยสามคนเพื่อสอบสวนการสอบสวนนั้นให้กระทําให้เสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่ง  เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นแม้ผู้ถูกกล่าวหา
ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการ 
สอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งสํานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น และเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 51  ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้อง
ต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
 (1)  ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดลหุ
โทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท 
 (2)  ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
 (3)  ทําความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถ้อยคําสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา
พนักงานสอบสวน หรือศาล หรือมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าทําความผิดเช่นนั้น แม้จะมิให้จําคุกก็ตาม 
 (4)  ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุอันสมควรในกรณีดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้ 

ข้อ 52  การพักงานเพื่อสอบสวนความผิดในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยจนมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทสหกรณ์มีสิทธิสั่งพักงานเพื่อสอบสวนความผิดเว้นแต่กรณีความผิดชัดแจ้ง
โดยมีลักเกณฑ์ ดังนี้  
 (1)  คําสั่งพักงานจะเป็นหนังสือโดยระบุความผิด 
 (2)  กําหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน 
 (3)  สหกรณ์ต้องแจ้งคําสั่งพักงานให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน 
 (4)  สหกรณ์จะจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างระหว่างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างพักงานในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทํางานที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 
 (5)  ในกรณีที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมิได้กระทําความผิดสหกรณ์จะจ่าย
ค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานปกตินับแต่วันที่สั่งพักงานโดยให้ถือว่าเงินตาม (4) เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี 

ข้อ 53  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างกระทําผิดวินัยแต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออกผู้บังคับบัญชาจะ
สั่งลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็นความผิดเล็กน้อยจะสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือ และจะให้ทําทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้การลงโทษตาม
วรรคแรกสําหรับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในตําแหน่งต้ังแต่หัวหน้างานลงไปให้ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการมีอํานาจ
สั่งลงโทษได้ในกรณีลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างจะต้องมีคําสั่งเป็นหนังสือระบุความผิด กําหนดระยะเวลา
พักงานและต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน (พักงานในกรณีนี้ได้คราวละไม่เกิน 7 วัน) 
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ข้อ 54  ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในบังคับ

บัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาว่า
ความผิดของผู้นั้นอยู่ในอํานาจของตนที่จะลงโทษถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมี
อํานาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อให้ลงโทษตามสมควรถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่
ใต้ผู้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยแต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็นการสุจริตให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทํา
ผิดวินัย  

ข้อ 55  เมื่อผู้มีอํานาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้วต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการหากผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไปให้มีอํานาจที่จะสั่งเพิ่ม
โทษได้แต่โทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิมต้องไม่เกินอํานาจของผู้สั่งใหม่นั้น 

ข้อ 56  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดําเนินการได้ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันทราบคําสั่งการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ 
เพิ่มโทษ หรือยืนตามคําสั่งเดิมก็ได้ ทั้งนี้โดยปกติให้กระทําให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์คํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นอันสิ้นสุด 
 

หมวด 14 
การร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์ หมายถึง กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้น
เนื่องจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมาย
งานการจ่ายค่าตอบแทนในการทํางานหรือประโยชน์อ่ืนหรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรือ
ผู้บังคับบัญชา ต่อเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือระหว่างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างด้วยกัน และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างได้
เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์และเพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างทํางานด้วยความสุข 

ข้อ 57  ขอบเขตของการร้องทุกข์เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจาก
การทํางานดังกล่าวข้างต้นควรยื่นคําร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว 
เว้นแต่เรื่องที่จะร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาเป็นต้นเหตุ ก็ให้ย่ืนคําร้อง
ทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้ 
 (1)  เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์เป็นหนังสือด้วยตนเองต่อผู้จัดการหรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีความขัดแย้ง 
  (2)  ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องทําการสอบสวน และ
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องทุกข์ 
 (3)  ผู้จัดการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีต้องทําการสอบสวน และ
พิจารณา ช้ีแจงทําความเข้าใจ หรือวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วยวาจาให้
บันทึกคําช้ีแจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 
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ข้อ 58  การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแล้วให้

รีบดําเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ ง ในเรื่ องที่ ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่ จะทําไ ด้ 
โดยดําเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นทั้งนี้เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างผู้ย่ืนคําร้องทุกข์เห็นชอบที่จะขอให้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วยเมื่อสอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้วให้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้นหากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของอํานาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชานั้นและผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแล้ว
แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ย่ืนคําร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบด้วยหาก
เรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอ 
เรื่องราวที่ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลําดับให้
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดําเนินการสอบสวนและพิจารณาคําร้องทุกข์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่
ได้รับคําร้องทุกข์ 

ข้อ 59  กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละขั้นที่ได้พิจารณาคําร้องทุกข์ ดําเนินการ
แก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิดการร้องทุกข์และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ย่ืนคําร้องทุกข์ทราบ หาก
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ย่ืนคําร้องทุกข์พอใจก็ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วแต่ถ้าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้
ย่ืนคําร้องทุกข์ไม่พอใจก็ให้ย่ืนอุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ได้กําหนดขึ้นและ
ย่ืนต่อคณะกรรมการดําเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์จากผู้บังคับบัญชาระดับ 
ต้นคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาอุทธรณ์ และดําเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคําร้องทุกข์และ
แจ้งผลการพิจารณาดําเนินการให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างผู้ยื่นคําร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน 

ข้อ 60  การอุทธรณ์คําวินิจฉัย 
 (1)  ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจคําช้ีแจงหรือคําวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณ์ต่อประธานกรรมการ
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําช้ีแจงหรือวินิจฉัย 
 (2)  ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณีจะแจ้งผลการพิจารณา 
อุทธรณ์ด้วยการช้ีแจงทําความเข้าใจ หรือการวินิจฉัยเป็นหนังสือก็ได้ การแจ้งผลด้วยการชี้แจงด้วยวาจาให้
บันทึกคําช้ีแจงเหตุผลไว้ในสํานวน โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ด้วย 
 (3)  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสั่งของผู้มีอํานาจ 

ข้อ 61  ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 
 (1)  ผู้ร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบและด้วยความเป็นธรรม 
 (2)  ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่
จะเป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต 
  (4)  เจ้าหน้าที่ที่ให้การเป็นพยาน หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน จะได้รับความ
คุ้มครอง โดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ายหน้าที่การงาน หรือลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่ให้การด้วยอคติ ปรักปรํา ให้
ร้ายเป็นเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริงการสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการที่
สหกรณ์แต่งต้ังก็ได้ 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์    

วา่ดว้ย  วา่ดว้ย  วา่ดว้ย     เจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน  เจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน  เจา้หนา้ทีและขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                     หนา้  หนา้  หนา้  111777    
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

 
หมวด 15 

การสิ้นสุดการจ้าง 

ข้อ 62  การจ้างงาน จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 
 (4)  อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
 (5)  เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับสหกรณ์ 
 (6)  ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  

ข้อ 63  การตาย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างถึงแก่ความตายสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างหรือเงิน
อ่ืนให้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายส่วนเงินทดแทนหรือประโยชน์ทดแทนให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกันสังคม 

ข้อ 64  การลาออกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ย่ืนใบลาออกล่วงหน้าตามท่ีสหกรณ์กําหนดต่อผู้จัดการหรือ
คณะกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี โดยให้ย่ืนในวันหรือก่อนวันจ่ายค่าจ้างในเดือนนั้น และให้มีผลเมื่อถึง
กําหนดวันจ่ายค่าจ้างในเดือนถัดไปการลาออกของเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างที่ฝ่าฝืนระเบียบการลาดังกล่าวถ้าทํา
ให้สหกรณ์เสียหายสหกรณ์มีความชอบธรรมที่จะหักเงินประกันหรือเงินอื่นใดที่เจ้าหน้าที่ยินยอมชดใช้ความ
เสียหายดังกล่าวได้รวมถึงอาจดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่กระทําความผิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
หรือผู้ค้ําประกันชดใช้ความเสียหายได้ด้วย ตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด 

ข้อ 65  การเลิกจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่สหกรณ์ได้ให้พ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์เลิกจ้าง หรือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานอันเนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ขาดคุณสมบัติในการทํางาน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทํา
ความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้รับโทษทางวินัยตามข้อ 52(1) และ (2) ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างให้
ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกสี่ปีการเลิกจ้างดังกล่าวสหกรณ์จะแจ้งผลและวันเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ทราบเป็นหนังสือ โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง เว้นแต่ เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างที่จ้างไว้โดยมีกําหนดระยะเวลาแน่นอน หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่กระทําความผิด และไม่มีสิทธ์ิ
ได้รับค่าชดเชยในกรณีที่สหกรณ์ไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าการสิ้นสุดการจ้างตามสัญญาจ้างหากสหกรณ์กําหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ้างในสัญญา
จ้างไว้เป็นรายบุคคลอย่างไร ก็ให้ระยะเวลาการจ้างสิ้นสุดตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างเป็นรายบุคคลนั้น 

 
หมวด 16 

ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ 

ข้อ 66  ค่าชดเชย สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี้ 
 (1)  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้ได้รับ
ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
 (2)  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน 
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 (3)  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกับครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 
 (4)  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปีมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน 
 (5)  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน 

ข้อ 67  ข้อยกเว้นในการไม่จ่ายค่าชดเชย สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 
 (1)  ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
 (2)  จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
 
 (3)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (4)  ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จําเป็นต้องตักเตือน 
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทําผิด 
 (6)  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มี
เหตุอันควร 
 (7)  ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษสหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่สหกรณ์จ้าง
ไว้ โดยมีกําหนดระยะเวลาการจ้าง แน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกําหนดระยะเวลาของสัญญา
จ้างนั้น 

ข้อ 68  ค่าชดเชยพิเศษ 
 ก. ในกรณีที่สหกรณ์ย้ายที่ทําการของสหกรณ์ไปต้ัง ณ สถานที่อ่ืน อันมีผลกระทบ
สําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันย้ายที่ทําการของสหกรณ์ ในการนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างไม่
ประสงค์จะไปทํางานด้วย ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่เจ้าหน้าที่พึงมีสิทธิได้รับ 

  ข. ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องลดจํานวนเจ้าหน้าที่ อันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงหน่วยงานระบบการทํางาน หรือการบริการ สหกรณ์จะปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1)  แจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วัน 
 (2)  จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยตามข้อ 71 เท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 15 วัน ต่อการทํางาน 1 ปี สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานติดต่อกัน 6 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าว  
จะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน 

ข้อ 69  เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์คนใดทํางานในสหกรณ์ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลา
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่ง  
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การคํานวณเงินบําเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายต้ังคูณด้วยจํานวนปีที่ทํางาน ในสหกรณ์ 

เศษของปีถ้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้นับเป็นหนึ่งปี ถ้าตํ่ากว่านี้ให้ปัดทิ้ง 
จํานวนปีที่ทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันบรรจุ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์เข้า

ทํางานในสหกรณ์จนถึงวันที่ออกจากงานหักด้วยวันลาของผู้นั้น ในกรณีคํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ มี
จํานวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับ ตามข้อ 71 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จ
เพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น 

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่งออกจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จ
ให้แก่ทายาท สหกรณ์จะไม่จ่ายบําเหน็จให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1)  ถูกไล่ออก 
(2)  เลิกจ้างตามสัญญาจ้างทีม่ีกําหนดเวลาการจ้างแน่นอน 
(3)  เงินชดเชยที่เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์พึงได้รับมีจํานวนมากกว่าจํานวนเงิน

บําเหน็จที่คํานวณได้ตามระเบียบนี้ 
   

หมวด 17 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ 70  การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณ์มีความจําเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว 
เนื่องจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณ์ต้ังอยู่หยุดกิจการหรือสหกรณ์ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ 
สหกรณ์จะแจ้งเหตุการณ์หยุดกิจการให้ทราบล่วงหน้า และจ่ายเงินในระหว่างการหยุดกิจการในอัตราร้อยละ 
50 ของค่าจ้าง 

ข้อ 71  กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ 
 (1)  กฎ ระเบียบ คําสั่ง ซึ่งใช้บังคับกับส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทํางานนี้ด้วย ทั้งนี้รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจ้าง หนังสือค้ําประกันและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
 (2)  การใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 (3)  กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 72  การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้ ได้จัดทําขึ้นให้มีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้วอย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสิทธ์ิในการแก้ไขปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้นรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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ข้อ 73  การบังคับใช้ 

 (1)  ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 (2)  เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ไม่ได้ 
  (3)  เจ้าหน้าทีร่ะดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการ เป็นผูค้วบคุมดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 
 (4)  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตามข้อ 2 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2559 
 
 

                                   นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  สุรกุล 
                        (สรวิชญ์  สุรกุล) 
       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
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ขัน้ ลูกจ้าง คา่ครองชีพ เจ้าหน้าท่ี คา่ครองชีพ หัวหน้าแผนก คา่ครองชีพ
1 7,140 1,860 7,320 1,680 7,880 1,120

1.5 7,290 1,710 7,530 1,470 8,090 910
2 7,460 1,540 7,730 1,270 8,290 710

2.5 7,630 1,370 7,940 1,060 8,500 500
3 7,800 1,200 8,130 870 8,700 300

3.5 7,960 1,040 8,340 660 8,920 80
4 8,120 880 8,540 460 9,130

4.5 8,290 710 8,740 260 9,350
5 8,450 550 8,930 70 9,580

5.5 8,610 390 9,140 9,800
6 8,800 200 9,340 10,020

6.5 8,970 30 9,540 10,240
7 9,150 9,740 10,460

7.5 9,330 9,950 10,690
8 9,520 10,150 10,910

8.5 9,710 10,350 11,130
9 9,910 10,540 11,350

9.5 10,070 10,760 11,590
10 10,280 10,970 11,810

10.5 10,540 11,180 12,050
11 10,760 11,400 12,290

11.5 10,970 11,630 12,540
12 11,180 11,860 12,780

12.5 11,400 12,090 13,030
13 11,630 12,330 13,270

13.5 11,860 12,560 13,510
14 12,090 12,810 13,760

14.5 12,810 13,070 14,030
15 13,070 13,310 14,280

15.5 13,310 13,570 14,550
16 13,570 13,820 14,800

16.5 13,820 14,060 15,050
17 14,060 14,320 15,320  
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ขัน้ ลูกจ้าง คา่ครองชีพ เจ้าหน้าท่ี คา่ครองชีพ หัวหน้าแผนก คา่ครองชีพ
17.5 14,320 14,560 15,570
18 14,560 14,810 15,830

18.5 14,810 15,060 16,090
19 15,060 15,290 16,330

19.5 15,290 15,540 16,590
20 15,540 16,340 17,410

20.5 15,800 16,650 17,720
21 16,040 16,690 18,030

21.5 16,290 17,270 18,340
22 16,540 17,570 19,030

22.5 16,790 17,880 19,350
23 17,050 18,190 19,670

23.5 17,290 18,790 20,320
24 17,540 19,100 20,640

24.5 17,790 19,420 20,970
25 18,020 19,720 21,290

25.5 18,270 20,030 21,610
26 18,530 20,330 21,920

26.5 18,770 20,640 22,240
27 19,020 20,950 22,560

27.5 19,260 21,250 22,870
28 19,520 25,550 23,200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


