
หนา้ 1 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถ่ินปทุมธานี จ ากัด 
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

พ.ศ.2565 

 อาศัยอ านาจตามความในขอ้บงัคับของสหกรณ์ขอ้ 79(8)และขอ้ 107(7)และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
มาตรา 108 แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  ๒๒   
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
ดงัต่อไปนี ้

ขอ้ 1.  ระเบียบนีเ้รียกว่า”ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั 
ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ. 2565 

 ขอ้ 2.  ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่  ๑  มิถนุายน  ๒๕๖๕   เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานส่วนต าบลปทมุธานี จ ากดั ว่าดว้ยเจา้หนา้ที่

ของสหกรณ ์พ.ศ. 2544 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 7)พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ มติ

อ่ืนใดที่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี ้และใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ขอ้ 4. ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่น

ปทมุธานี จ ากดั 

  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั 

  “เจา้หนา้ที่” หมายถึง เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งผูป้ฏิบติังานทุกระดบั(เช่น ผูจ้ดัการ ผูช้่วย

ผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ที่ธุรการ เจา้หนา้ที่การเงิน เจา้หนา้ที่บญัชี เจา้หนา้ที่สินเชื่อ เจา้หนา้ที่

ติดตามและเรง่รดัหนีส้ิน  หรือเจา้หนา้ที่ต  าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นฯลฯ) 

 “ลกูจา้ง” หมายถึง ลกูจา้งชัน้หนึ่ง ชัน้สอง หรือผูซ้ึ่งตกลงท างานใหส้หกรณโ์ดยรบัค่าจา้ง 

ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 



หนา้ 2 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   

หมวดที ่1 

ชื่อและทีต่ั้งส านักงาน 

 ขอ้ 5.  ชื่อและที่ตัง้ส  านกังาน ชื่อ สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั 

  สถานที่ตัง้ ส  านกังานเลขที่ 888/15-16 หมู่ที่ 1 ต าบล บงึยี่โถ อ าเภอ ธัญบรุี จงัหวดั 
ปทมุธานี 12130  โทร.0-29916651 

หมวดที่ 2 

วัน เวลาท างานปกติ และเวลาพัก   

ขอ้ 6. วนัท ำงำน   สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีท่  างานสปัดาหล์ะ 5 วนั ต ัง้แต่วนั จนัทร ์ถงึวนั ศกุร ์

ขอ้ 7. เวลำท ำงำนปกติ   สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีท่  างานวนัละ ……8…. ชัว่โมง    เวลา 08.30……… 

น. ถงึ1. 16.30.…..น.  ส าหรบัต าแหน่งทีส่หกรณก์ าหนดใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งท างานเป็นกะเวลาใหเ้ป็นไปตามที่

สญัญาจา้งก าหนด   

ขอ้ 8. เวลำพกั2สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีห่ยุดพกัระหว่างการท างานปกตเิวลา 12.00น.ถงึ 13.00น. 

ในกรณีทีส่หกรณ์และเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งตกลงกนัก าหนดเวลาพกัระหว่างการท างานตามวรรคหนึ่ง

เป็นอย่างอื่นก็ยอ่มกระท าได ้โดยเวลาพกัไมน่อ้ยกว่าหนึ่งช ัว่โมง ท ัง้นี้ เพือ่ใหเ้กิดความราบรื่นและอ านวยความ

สะดวกแก่สมาชกิทีม่าใชบ้รกิาร 

หมวดที่ 3 

วันหยุดและหลักเกณฑก์ารหยุด 

ขอ้ 9. วนัหยุดประจ ำสปัดำห ์     สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีห่ยุดประจ าสปัดาห ์ สปัดาหล์ะ 

………2………วนั    ไดแ้ก่วนั……เสาร ์และวนั อาทติย…์…………………………..3 

ขอ้ 10 วนัหยุดตำมประเพณี4  สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีห่ยุดงานตามประเพณี โดยไดร้บั 

 
1  เวลาท างานปกติไม่เกินวนัละ 8 ชม. และไม่เกินสปัดาหล์ะ 48 ชม. หากสหกรณม์ลีกัษณะงานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ

ความปลอดภยัฯตามกฎกระทรวง ฉบบัที2่ (พ.ศ.2541) ตอ้งระบุเวลาท างานปกติไม่เกินวนัละ 7 ชม. และไม่เกินสปัดาหล์ะ 42 ชม. 

(ม.23 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541) 

2 วนัท างานใหห้ยดุพกัไม่นอ้ยกว่า 1 ชม.หลงัจากท างานมาแลว้ไม่เกิน 5 ชม.ติดต่อกนั (ม.27 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541) 
3 ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ 36 
4 วนัหยดุตามประเพณีปีหนึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 13 วนั ใหร้ะบวุ่าเป็นวนัใดบา้งโดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ     (ม.29 พ.ร.บ.คุม้ครอง

แรงงาน พ.ศ.2541) 



หนา้ 3 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ค่าจา้งตามประกาศของสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั ปีละไม่นอ้ยกว่า 13 วนั
ท างาน 

ในกรณีทีว่นัหยดุตามประเพณีวนัใดตรงกบัวนัหยดุประจ าสปัดาห ์ใหห้ยดุชดเชยวนัหยดุตามประเพณี

ในวนัท างานถดัไป 

ขอ้ 11. วนัหยุดพกัผ่อนประจ ำปี5  สหกรณ์ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีท่ีท่  างานครบ 1 ปี หยุดพกัผ่อนประจ าปี 

จ านวน 6 วนัท างานต่อปี โดยจะจดัใหห้ยุดภายในปีถดัไป ซึง่วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีหากเจา้หนา้ทีไ่ม่หยุดในปีทีม่ี

สทิธิก็สามารถสะสมและเลือ่นวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีทีย่งัมไิดห้ยุดในปีนัน้รวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้

หมวดที ่4 
การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 

ขอ้ 12. กำรท ำงำนล่วงเวลำและกำรท ำงำนในวนัหยุด 

(1) ในกรณีทีส่หกรณ์มเีหตฉุุกเฉิน หรือความจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะตอ้งท างานตดิต่อกนัไป ถา้

หยุดแลว้จะเกิดความเสยีหาย สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ทีท่  างานลว่งเวลาในวนัท างาน หรือท างานในวนัหยุด  รวมถงึ

ท างานล่วงเวลาในวนัหยุดไดต้ามความจ าเป็น  โดยสหกรณ์จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ทราบล่วงหนา้ และเจา้หนา้ที่

จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการท างานลว่งเวลาดงักลา่วโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้หนา้ทีก่่อน 

(2) ในกรณีที่สหกรณ์มคีวามจ าเป็นตอ้งท างานเพื่อเพิ่มการบริการ สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที่

ท  างานล่วงเวลา ท างานในวนัหยุดหรือท างานล่วงเวลาในวนัหยุดเป็นครัง้คราวเท่าที่เป็นประโยชนแ์ก่การบริการ 

ท ัง้นี้  สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที่สมคัรใจท างานล่วงเวลา  หรือท างานในวนัหยุดไดไ้ม่เกินสามสิบหกชัว่โมงต่อ

สปัดาห์6  

ขอ้ 13. อตัรำค่ำล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนในวนัหยุด และค่ำล่วงเวลำท ำงำนในวนัหยุด 

ก. ค่ำล่วงเวลำ 

(1) สหกรณ์จะจ่ายค่าลว่งเวลาส าหรบัการท างานลว่งเวลาในวนัท างานปกตใินอตัราหนึ่งเท่า

ครึ่งของอตัราค่าจา้งต่อช ัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงทีท่  า หรือหนึ่งเท่าครึ่งของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนั

ท างานตามจ านวนผลงานทีท่  าได ้ส าหรบัลูกจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย7 

 
5 ลูกจา้งซึง่ท างานติดต่อกนัมาครบหนึ่งปีมสีทิธิหยดุพกัผ่อนประจ าปีไม่นอ้ยกว่า 6 วนัท างาน (ม.30 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.2541) 

6 กฎกระทรวงฯ ฉบบัที ่3 
7 ไม่นอ้ยกว่า1.5 เท่า (ม.61 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541) 
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(2) สหกรณ์จะจ่ายค่าลว่งเวลาส าหรบัการท างานลว่งเวลาในวนัหยุดในอตัราสามเท่าของ

อตัราค่าจา้งต่อช ัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงทีท่  า หรือสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัท างานตาม

จ านวนผลงานทีท่  าได ้ส าหรบัลูกจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย8  

ข. ค่ำท ำงำนในวนัหยุด9 

(1) ลูกจา้งหรือเจา้หนา้ที ่ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุด วนัหยุดประจ าสปัดาห ์  วนัหยดุ

ตามประเพณี และวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี ถา้มาท างานในวนัหยดุดงักลา่วจะไดร้บัค่าท างานในวนัหยุดเพิม่ขึ้นอกี

หนึ่งเท่าของอตัราค่าจา้ง ต่อช ัว่โมงการท างานตามจ านวนชัว่โมงทีท่  า หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัท างาน

ตามจ านวนผลงานทีท่  าได ้ส าหรบัลูกจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ลูกจา้งหรือเจา้หนา้ที ่ ทีไ่มม่สีทิธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยดุประจ าสปัดาห ์ ถา้มาท างานใน

วนัหยดุดงักลา่ว จะไดร้บัค่าท างานในวนัหยุดสองเท่าของอตัราค่าจา้งต่อช ัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงที่

ท  า หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยตามจ านวนผลงานทีท่  าไดส้  าหรบัลูกจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณ

เป็นหน่วย 

หมวดที ่5 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด   

ขอ้ 14. กำรไม่จำ่ยค่ำล่วงเวลำ ค่ำล่วงเวลำในวนัหยุด และค่ำท ำงำนในวนัหยุด 

ก. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าลว่งเวลาและค่าลว่งเวลาในวนัหยุดใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ซึง่มอี  านาจหนา้ที่

หรือซึง่สหกรณ์ใหท้  างานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ แต่เจา้หนา้ทีต่าม (2)หรือ(3) มสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนเป็น

เงนิเท่ากบัอตัราค่าจา้งต่อช ัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงทีท่  า 

(1) เจา้หนา้ทีซ่ึง่ไดร้บัมอบหมาย ใหม้อี  านาจท าการแทนสหกรณ์เกี่ยวกบั การจา้ง  การลด

ค่าจา้ง หรือ การเลกิจา้ง 

(2) เจา้หนา้ทีท่ีถ่กูก าหนดใหท้  างานทีม่ลีกัษณะหรือสภาพทีต่อ้งออกไปท างาน   นอก

สถานที ่และโดยลกัษณะหรือสภาพของงาน ไม่อาจก าหนดเวลาท างานทีแ่น่นอน 

(3) เจา้หนา้ทีท่ีถ่กูก าหนดใหอ้ยู่เวรเฝ้าดูแลสถานทีห่รือทรพัยส์นิเป็นครัง้คราว 

ข. สหกรณ์จะไม่จ่ายค่าท างานในวนัหยดุใหแ้ก่เจา้หนา้ที ่ ซึง่ไดร้บัมอบหมายใหม้อี  านาจท าการ

แทนสหกรณ์เกีย่วกบัการจา้ง  การลดค่าจา้ง หรือการเลกิจา้ง  

ขอ้ 15. กำรจำ่ยค่ำจำ้งในวนัหยุด 

 
8 ไม่นอ้ยกว่า 3 เท่า (ม.63 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541) 

9 ม.62 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 



หนา้ 5 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1)  สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยดุประจ าสปัดาหใ์หแ้ก่เจา้หนา้ทีร่ายเดอืนโดยจ่าย

รวมอยู่ในเงนิเดอืนแลว้ 

(2) สหกรณ์ไดจ่้ายค่าจา้งในวนัหยุดตามประเพณี และวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีร่ายเดอืน  โดยจ่ายรวมอยู่ในเงนิเดอืนแลว้ 

ขอ้ 16. กำรจำ่ยค่ำจำ้งในวนัลำ 

สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งในวนัลาใหแ้ก่เจา้หนา้ทีท่ีล่าถูกตอ้งตามระเบยีบของสหกรณ์ ดงันี้ 

(1) วนัลาป่วย   จะจ่ายตามจ านวนวนัทีเ่จา้หนา้ทีป่่วยจริง  แต่ไม่เกนิ 30 วนัท างานต่อปี10 

(2) วนัลาท าหมนั จะจ่ายตามจ านวนวนัทีแ่พทยแ์ผนปจัจบุนัช ัน้หนึ่ง ก าหนดและออก

ใบรบัรองใหเ้จา้หนา้ทีห่ยดุงาน11 

(3) วนัลาคลอดบตุร จะจ่ายตามจ านวนวนัทีล่า แต่ไมเ่กนิ 45 วนั12 

(4) วนัลากิจ จะจ่ายตามจ านวนวนัทีส่หกรณ์อนุญาตใหล้า แต่ไม่เกนิ 10 วนัต่อปี 

(5)  วนัลาเพือ่ฝึกความพรัง่พรอ้มทางทหาร   ตามจ านวนวนัทีล่าแต่ไม่เกนิ 60 วนัต่อปี13 

(6) วนัลาเพือ่การฝึกอบรมหรือพฒันาความรูต้ามจ านวนวนัทีส่หกรณ์อนุญาต    แต่ไม่เกิน 

15 วนัต่อปี 

ขอ้ 17. ก ำหนดระยะเวลำกำรจำ่ยค่ำจำ้ง ค่ำล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนในวนัหยุด และค่ำล่วงเวลำใน

วนัหยุด 

(1) สหกรณ์ก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิเดอืน   ค่าลว่งเวลา   ค่าท างานในวนัหยุด   ค่า

ลว่งเวลาในวนัหยุด ฯลฯ ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีร่ายเดอืน ๆ ละ 1 ครัง้ โดยจะจ่ายในวนัสิ้นเดอืน 

(2) สหกรณ์ก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิประเภทอืน่ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีต่ามทีต่กลงกนั     ในกรณี

ทีว่นัจ่ายค่าจา้งวนัใดตรงกบัวนัหยดุงาน ใหเ้ลือ่นไปจ่ายในวนัท างานถดัไปจากวนัหยุดงานนัน้ 

ขอ้ 18. สถำนที่จำ่ยเงนิใหแ้ก่เจำ้หนำ้ที่14  สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง ค่าลว่งเวลา    ค่าท างานในวนัหยุด 

ค่าลว่งเวลาในวนัหยุดและเงนิอื่น ใหแ้ก่เจา้หนา้ที ่ณ ทีท่  าการของสหกรณ์ (และ/หรือโดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝาก

ของธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทีส่หกรณก์ าหนด) 

 
10 ไม่เกิน 30 วนัท างานต่อปี (ม.57 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541) 

11 ม.57 วรรคทา้ย พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

12  ม.59 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

13 ม.58 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

14  การจ่ายเงนิโดยการโอนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากของธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทีส่หกรณก์ าหนด เป็นการจ่ายดว้ยวธิีอืน่ ซึง่การจ่ายวธิี

ดงักลา่วตอ้งไดร้บัความยนิยมิจากลูกจา้งดว้ย ตาม ม.55 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
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หมวดที ่6 
วันลา และหลักเกณฑก์ารลา   

ขอ้ 19. วนัลำ       เจา้หนา้ทีม่สีทิธิลาหยุดได ้ดงันี้ 

(1) การลาป่วย    เจา้หนา้ทีม่สีทิธลิาป่วยไดเ้ท่าทีป่่วยจริง15   การประสบอนัตรายหรือการ

เจบ็ป่วย เนื่องจากการท างานจนไม่สามารถมาปฏบิตังิานไดต้ามปกต ิ และวนัลาคลอดบตุร  สหกรณ์จะใหห้ยดุ

งานตามความเหน็แพทยแ์ผนปจัจบุนัช ัน้หนึ่ง โดยไม่ถอืเป็นวนัลาป่วย 

(2) การลาท าหมนั16  เจา้หนา้ทีม่สีทิธิลาหยุดงานเพือ่การท าหมนัไดต้ามจ านวนวนัทีแ่พทย์

แผนปจัจบุนัช ัน้หนึ่งของโรงพยาบาลก าหนดและออกใบรบัรอง 

(3) การลาคลอดบตุร17  เจา้หนา้ทีห่ญงิมสีทิธิหยดุงานก่อนหรอืหลงัการคลอดบตุรไดไ้ม่

เกิน 98 วนั โดยใหน้บัรวมวนัหยุดทีม่ใีนระหว่างวนัลาดว้ย 

(4) การลากิจ   เจา้หนา้ทีม่สีทิธิลาหยุดงานเพือ่กิจธุระจ าเป็นไดไ้ม่เกนิ 15 วนัต่อปี  การลา

กิจเพือ่กจิธุระจ าเป็น จะตอ้งเป็นกจิธุระเกีย่วกบัความจ าเป็นอนัมอิาจหลกีเลีย่งไดเ้ท่านัน้ 

(5) การลาเพื่อฝึกความพรัง่พรอ้มทางทหาร   เจา้หนา้ที่มีสิทธิการลาหยุดงานเพื่อรบั

ราชการทหารในการเรียกพล  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวชิาทหาร    หรือเพื่อทดสอบความพรัง่พรอ้มทางทหาร

ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารตามระยะเวลาทีร่าชการก าหนด 

(6) การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู ้ ใหเ้จา้หนา้ที่หรือลูกจา้งมีสิทธิลาเพื่อการ

ฝึกอบรมหรือพฒันาความรูค้วามสามารถไดปี้หนึ่งไม่เกิน 15 วนั ในกรณีดงัต่อไปนี้18 

ก. เพื่อประโยชนต่์อการแรงงานงานและสวสัดิการสงัคม หรือการเพิ่มทกัษะ

ความช านาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของลกูจา้ง 

ข. การสอบวดัผลทางการศกึษาที่ทางราชการจดัหรืออนญุาตใหจ้ดัขึน้   แต่ไม่

รวมถึงการลาไปศกึษาต่อ 

ค. ลูกจา้งยื่นใบลาลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วนั เมือ่สหกรณ์อนุญาตแลว้จงึจะหยุด

งานเพือ่การดงักลา่วได ้

ขอ้ 20. หลกัเกณฑก์ำรลำ 

 
15 ม. 32 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

16 ม.33 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

17 ม.41 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 

18 กฎกระทรวง ฉบบัที ่5 
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ก. กำรลำป่วย  เจา้หนา้ทีท่ีเ่จบ็ป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกตไิด ้ เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ

ตามระเบยีบการลาป่วย  ดงันี้ 

(1) กรณีทีเ่จา้หนา้ทีส่ามารถลาป่วยลว่งหนา้ไดใ้หย้ืน่ใบลาป่วยตามแบบใบลาที ่ สหกรณ์

ก าหนด ก่อนการหยุดงาน ต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณีพรอ้มดว้ยหลกัฐาน (ถา้ม)ี 

(2) กรณีทีเ่จา้หนา้ทีเ่จบ็ป่วยกะทนัหนัและไม่สามารถลาป่วยลว่งหนา้ไดใ้หเ้จา้หนา้ทีย่ื่น

ใบลาป่วยในวนันัน้ หรอืภายในวนัแรกทีม่าท างานตามแบบใบลาทีส่หกรณ์ก าหนดต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการที่

ไดร้บั  มอบหมาย19 แลว้แต่กรณีพรอ้มดว้ยหลกัฐาน(ถา้ม)ี 

(3) การเจบ็ป่วยของเจา้หนา้ทีต่ ัง้แต่ 3 วนัท างานขึ้นไปสหกรณ์อาจจะใหเ้จา้หนา้ทีแ่สดง

ใบรบัรองแพทยแ์ผนปจัจบุนัช ัน้หนึ่งหรือหลกัฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาป่วยดว้ยก็ได ้

(4) การลาป่วยโดยมไิดเ้จบ็ป่วยจรงิ สหกรณ์ถอืว่าเจา้หนา้ทีใ่ชส้ทิธิโดยไม่สุจริต อนัเป็น

ความผดิฐานทจุริตต่อหนา้ที ่ย่อมถูกลงโทษได ้

ข. การลาท าหมัน    ใหเ้จา้หนา้ที่ยื่นใบลาล่วงหนา้ตามใบลาที่สหกรณก์ าหนดต่อผูจ้ดัการ หรือกรมการที่

ไดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณี และเมื่อการท าหมนัสิน้สดุแลว้ ใหเ้จา้หนา้ที่แสดงใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจบุนัชัน้หนึ่งของ

โรงพยาบาลประกอบการลาดว้ย  

ค. กำรลำคลอดบตุร 

(1) เจา้หนา้ทีท่ีป่ระสงคจ์ะหยดุงานก่อนการคลอดบตุรใหย้ืน่ใบลาตามแบบที่ สหกรณ์

ก าหนดต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายก่อนการหยุดงานแลว้แต่กรณี 

(2) เจา้หนา้ทีท่ีไ่ม่สามารถมาปฏบิตังิานได ้เนื่องจากการคลอดบตุร   ใหเ้จา้หนา้ทีย่ืน่ใบลา

ตามทีส่หกรณก์ าหนด พรอ้มท ัง้ใบรบัรองแพทยแ์ผนปจัจบุนัช ัน้หนึ่งของโรงพยาบาลต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการที่

ไดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณี โดยใหย้ื่นใบลาภายใน 3 วนั นบัแต่วนักลบัมาท างาน 

ง. กำรลำกจิ  เจา้หนา้ทีท่ีม่กีิจธุระจ าเป็น อนัไม่สามารถหลกีเลีย่งไดใ้หย้ื่นใบลากจิต่อ  ผูจ้ดัการ

หรือกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณี ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั ตามแบบใบลาทีส่หกรณ์ก าหนดพรอ้มดว้ย

หลกัฐาน  (ถา้ม)ี และเมือ่ไดร้บัการอนุญาตแลว้ จงึจะหยดุงานได ้

ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วน ซึง่ไม่อาจลาลว่งหนา้ได ้ ใหเ้จา้หนา้ทีย่ืน่ใบลากิจภายในวนั

แรกทีม่าท างานพรอ้มหลกัฐาน (ถา้ม)ี และเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ จงึจะถอืเป็นลากิจทีถู่กตอ้ง 

การลาที่ไม่มเีหตุผลอนัสมควร สหกรณ์มสีิทธิไม่อนุญาตใหล้ากิจไดแ้ละใหถ้ือว่าเป็นการ

ขาดงาน 

จ. กำรลำเพื่อฝึกควำมพรัง่พรอ้มทำงทหำร  เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัหมายเรียกทางทหาร เพือ่การ

ตรวจสอบการฝึกวชิาทหารหรอืทดสอบความพรัง่พรอ้มทางทหาร ใหย้ื่นใบลาลว่งหนา้อย่างนอ้ย    หนึ่งวนั ตาม

 
19 กรณีผูจ้ดัการใหย้ืน่ใบลาต่อกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย กรณีเจา้หนา้ทีอ่ืน่ใหย้ืน่ใบลาต่อผูจ้ดัการ 
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แบบใบลาทีส่หกรณ์ก าหนด พรอ้มดว้ยหลกัฐานต่อผูจ้ดัการ หรือกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย  แลว้แต่กรณี และ

เมือ่สิ้นสดุการปฏบิตัทิางทหารดงักลา่ว แลว้ใหเ้จา้หนา้ทีผู่น้ ัน้กลบัมารายงานตวัเพือ่ท  างานตามปกตภิายใน 3 วนั 

ฉ. กำรลำเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถ      เจา้หนา้ทีท่ีป่ระสงคจ์ะขอลาหยุด

เพื่อเขา้รบัการฝึกอบรม  การประชุม  การสมัมนา  การชี้แจง  การอภิปราย หรือการแสดง   ความคิดเห็น

เกี่ยวกบังานดา้นแรงงาน สวสัดกิารสงัคม การเพิม่ทกัษะในการท างาน หรือการวดัผลการศึกษาทีท่างส่วนราชการ

จดั หรืออนุญาตใหจ้ดัขึ้น  ใหเ้จา้หนา้ที่ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อ ผูจ้ดัการ หรือกรรมการที่ไดร้บั

มอบหมายแลว้แต่กรณี ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยแสดงหลกัฐานประกอบการลาดงักลา่วดว้ย 

สหกรณ์จะพจิารณาอนุญาตใหล้าไดต้ามความจ าเป็น โดยไม่เสยีหายต่อหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และ

งานของสหกรณ์ ประกอบกบัประโยชนท์ีเ่จา้หนา้ทีจ่ะไดร้บัเป็นส าคญั 

สหกรณอ์ำจไมอ่นุญำตใหเ้จา้หนา้ทีผู่น้ ัน้ลาหยดุงานได ้ถา้20 

(1) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

(2) สหกรณ์ไดอ้นุญาตใหล้าไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ครัง้ 

(3) สหกรณ์มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกบังานทีเ่จา้หนา้ทีผู่น้ ัน้ปฏบิตัอิยู่ หากอนุญาตใหล้า

แลว้จะก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่สหกรณ์ 

หมวดที ่7 
วินัย และโทษทางวินัย   

ขอ้ 21. วินัย  เจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรกัษาระเบยีบวนิยัโดยเคร่งครดั 

สหกรณ์ก าหนดวนิยัในการท างานใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏบิตั ิดงันี้ 

(1) สนบัสนุนการปกครองตามรฐัธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

(2) ตอ้งรกัษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปฏปิกัษต่์อขบวนการสหกรณ์ 

(3) ตอ้งใหก้ารตอ้นรบั ค าชี้แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และการสงเคราะหแ์ก่ผูม้า

ตดิต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมชิกัชา้  ท ัง้ตอ้งสุภาพ  เรยีบรอ้ยต่อสมาชกิของสหกรณ์และประชาชนท ัว่ไป  

หา้มมใิหดู้หมิน่เหยยีดหยามบคุคลใด ๆ 

(4) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์ เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต   

หา้มมใิหก้ดขีข่่มเหงหรือเบยีดเบยีนหรือกล ัน่แกลง้  หรือจงใจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่สหกรณ์หรือผูใ้ด  และ

หา้มมใิหอ้าศยังานในหนา้ทีข่องตน  ไม่ว่าในทางตรงหรือทางออ้มหาผลประโยชนแ์ก่ตนหรือผูอ้ื่น 

(5) ตอ้งขวนขวายปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความอตุสาหะ  ขยนั รวดเร็วเต็มความสามารถ  ให ้

เกิดผลดแีละความกา้วหนา้แก่สหกรณ์และสมาชกิของสหกรณ์ ท ัง้เอาใจใส่ระมดัระวงัผลประโยชนข์อง สหกรณ์ 

 
20 กฎกระทรวงแรงงานฯ ฉบบัที ่5 
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(6) ตอ้งไม่รายงานเทจ็หรอืเสนอความเหน็ทีไ่ม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(7) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค าส ัง่ แบบแผนและวธีิปฏบิตัขิองสหกรณ์ 

(8) ตอ้งอทุศิเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ ์จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ทีไ่ม่ได ้ท ัง้นี้

โดยจะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีแ่ละด ารงต าแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้  หา้มมใิหเ้ป็น

เจา้หนา้ทีห่รือตวักระท าการในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัใด ๆ หรือนิตบิคุคลรูปอืน่ ๆ 

(9) ตอ้งสุภาพเรยีบรอ้ย  เชื่อฟงัและไม่แสดงความกระดา้งกระเดื่องต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏบิตัติามค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซึง่ส ัง่ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  และเป็น

ธรรมในการปฏบิตักิิจการของสหกรณ์  หา้มมใิหก้ระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  เวน้แต่  ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือตนขึ้นไปสัง่ใหก้ระท าหรือไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษเป็นครัง้คราว 

(10) ตอ้งรกัษาชื่อเสยีงมใิหข้ึ้นชื่อว่าประพฤตชิ ัว่ หา้มมใิหป้ระพฤตตินในทางทีอ่าจ ท าให ้

เสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์ของต าแหน่งหนา้ที ่ เช่น  ประพฤตตินเป็นคนเสเพล  เสพสุรา  หรือของมนึเมาอย่างอื่น จน

ไม่สามารถ  ครองสตไิด ้ เสพยาเสพตดิใหโ้ทษ  มหีนี้สนิรุงรงั  เลน่การพนนั  กระท าหรือยอมใหผู้อ้ื่นกระท าการ

อื่นใด ซึง่ท  าใหเ้สือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์ของต าแหน่งหนา้ที ่

(11) ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมนึเมาอย่างอื่น ในเวลาปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นอนัขาด 

(12) ตอ้งร่วมมอืช่วยเหลอืกนัในกิจการของสหกรณ์ ตอ้งรกัษาความสามคัคี  บรรดาผูอ้ยู่ใน

วงงานของสหกรณ์  และตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตกุ่อใหเ้กิดการแตกแยกสามคัคี หรอืก่อใหเ้กดิ

ความกระดา้งกระเดือ่งในบรรดาผูอ้ยู่ในวงงานสหกรณ์ 

(13) ตอ้งร่วมมอืประสานงานดว้ยดกีบัส่วนราชการ   หรือสถาบนัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักิจการ

สหกรณ ์

(14) เจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน 

(15) เจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งตอ้งเชื่อฟงัและปฏบิตัติามค าส ัง่โดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

(16) เจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งตอ้งมาปฏบิตังิานใหต้รงตามเวลาและลงบนัทกึเวลาท างานตามที่

ก าหนด 

(17) เจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งตอ้งปฏบิตัติามกฎแห่งความปลอดภยัในการท างาน 

(18) เจา้หนา้ที่และลูกจา้งตอ้งดูแลบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร   เครื่องมือ  และอุปกรณ์การ

ท างานใหอ้ยู่ในสภาพด ีเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย ตามความจ าเป็นหรือตามควรแก่หนา้ทีข่องตน 

(19) เจา้หนา้ที่และลูกจา้งตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกนัทรพัยส์ินใดๆ ในบริเวณที่

ท  างานโดยมใิหสู้ญหายหรือเสยีหายจากบคุคลใด ๆ หรือจากภยัพบิตัอิื่น ๆ เท่าทีส่ามารถจะท าได  ้

(20) เจา้หนา้ที่และลูกจา้งตอ้งไม่กระท าการทะเลาะววิาท หรือท ารา้ยร่างกายบุคคลใดใน

บริเวณทีท่  างาน 
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(21) เจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งตอ้งไม่น าสิง่ผดิกฎหมาย หรืออาวุธทีม่อีนัตรายรา้ยแรง หรือวตัถุ

ระเบดิเขา้มาบริเวณทีท่  างาน 

ขอ้ 22. โทษทำงวินัย    โทษผดิวนิยัม ี4 สถาน คือ  

(1) ไลอ่อก 

(2) ใหอ้อก 

(3) พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง    

(4) ภาคทณัฑ ์

ขอ้ 23. กำรลงโทษไล่ออก  ใหก้ระท าในกรณีเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งของสหกรณ์กระท าผดิวนิยัอย่าง

รา้ยแรง  ดงัระบไุวต่้อไปนี้ 

(1) เปิดเผยความลบัของสหกรณ์  หรือเป็นปฏปิกัษต่์อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์  จน

เป็นเหตใุหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย 

(2) ท าความผดิตอ้งรบัโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคกุ เวน้แต่ความผดิลหุโทษ 

หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

(3) ตอ้งค าพพิากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 

(4) ทจุริตต่อหนา้ที ่

(5) จงใจไม่ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้บัความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(6) ขดัค าส ัง่ผูบ้งัคบับญัชาซึง่ส ัง่ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขดัค าส ัง่นัน้เป็น

เหตใุหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(7) ละทิ้งหนา้ทีเ่ป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(8) ประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ทีเ่ป็นเหตใุหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(9) ประพฤตชิ ัว่อย่างรา้ยแรง 

(10) ดูหมิน่เหยยีดหยามผูม้าตดิต่อในกิจการของสหกรณ ์หรือกดขีข่่มเหงหรือ เบยีดเบยีน

สมาชกิสหกรณ ์

(11) ขาดงานตดิต่อกนัเกินกว่า 15 วนั โดยไมม่เีหตอุนัควร 

ขอ้ 24. กำรลงโทษใหอ้อก   ใหก้ระท าในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งของสหกรณ์กระท าผดิวนิยัเป็น

เหตใุหส้หกรณ์ไดร้บัความเสยีหาย  แต่ไม่ถงึข ัน้รา้ยแรง   ดงัระบไุวด้งัต่อไปนี้ 

(1) รายงานเทจ็ หรอืเสนอความคดิเหน็ทีไ่ม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(2) จงใจไม่ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(3) ละทิ้งหนา้ทีเ่นือง ๆ 

(4) ประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ทีเ่นือง ๆ 
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(5) ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสนิ 

(6) ประพฤตตินเป็นทีเ่สือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์ของต าแหน่งหนา้ที ่

ขอ้ 25. กำรลงโทษไล่ออกและใหอ้อกน้ัน  ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ  หรือผูบ้งัคบับญัชา

ต าแหน่งผูจ้ดัการ ตัง้คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการด าเนินการ  หรือเจา้หนา้ทีต่  าแหน่งไม่ต า่กว่า   ผูถู้ก

กลา่วหาอย่างนอ้ยสามคนเพือ่สอบสวน 

การสอบสวนนัน้ใหก้ระท าใหเ้สร็จโดยเร็ว  อย่างชา้ไม่เกินสำมสบิวนั นบัแต่วนัทีป่ระธานกรรมการสอบสวน

ไดร้บัทราบค าส ัง่  เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นแมผู้ถู้กกล่าวหาตายก่อนการสอบสวน

พจิารณาถงึที่สุดก็ใหส้อบสวนต่อไปจนเสร็จ  เมือ่สอบสวนเสร็จแลว้ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพรอ้มท ัง้

ส านวนการสอบสวนต่อผูส้ ัง่ต ัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น      และเสนอตามล าดบัจนถึง

คณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 26. ในกรณีต่อไปน้ีใหถ้อืว่ำเป็นกรณีควำมผดิที่ปรำกฏชดัแจง้ ใหล้งโทษไลอ่อกโดย     ไม่ตอ้ง

ต ัง้คณะกรรมการสอบสวน 

(1) ท าความผดิตอ้งรบัโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคกุ เวน้แต่ความผดิลหุโทษ

หรือความผดิอนักระท าโดยประมาท 

(2) ตอ้งค าพพิากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 

(3)  ท าความผดิเกีย่วกบัทจุรติต่อหนา้ทีแ่ละใหถ้อ้ยค าสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา พนกังาน

สอบสวน หรือศาล หรือมคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดว่าท าความผดิเช่นนัน้ แมจ้ะมใิหจ้ าคกุก็ตาม 

(4) ขาดงานตดิต่อกนัเกินกว่า 15 วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เหน็ว่าไม่มเีหตอุนั

สมควร 

ในกรณีดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพรอ้มดว้ยหลกัฐานตามล าดบัจนถงึ   

คณะกรรมการด าเนินการ   เมือ่คณะกรรมการด าเนินการเหน็ว่ามหีลกัฐานฟงัไดต้ามรายงานนัน้ก็ใหไ้ลอ่อกได ้

ขอ้ 27. กำรพกังำนเพื่อสอบสวนควำมผิด21 ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งถูกกลา่วหาว่ากระท าผดิ

วนิยัจนมกีารตัง้คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกลา่วหาว่ากระท าการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน  กฎ  

ระเบยีบ  ค าส ัง่  หรือถูกกลา่วหาว่ากระท าผดิอาญา  หรือถกูฟ้องคดอีาญา   เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิ

อนัไดก้ระท าโดยประมาท  สหกรณ์มสีทิธิส ัง่พกังานเพือ่สอบสวนความผดิ  เวน้แต่กรณีความผดิชดัแจง้โดยมี

หลกัเกณฑ ์ดงันี้  

(1) ค าส ัง่พกังานจะเป็นหนงัสอืโดยระบคุวามผดิ 

(2)  ก าหนดระยะเวลาพกังานไดไ้มเ่กิน 7 วนั 

(3) สหกรณ์ตอ้งแจง้ค าส ัง่พกังานใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทราบก่อนการพกังาน 

 
21 ม.116 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 



หนา้ 12 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4) สหกรณ์จะจ่ายเงนิเดอืนหรือค่าจา้งระหว่างเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งพกังานในอตัราไมน่อ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 ของค่าจา้งในวนัท างานทีเ่จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งไดร้บัก่อนถกูส ัง่พกังาน 

(5) ในกรณีทีส่อบสวนแลว้เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งมไิดก้ระท าความผดิ สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้ง

เท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานปกตนิบัแต่วนัทีส่ ัง่พกังาน   โดยใหถ้อืว่าเงนิตาม (4) เป็นส่วนหนึ่งของ  ค่าจา้งพรอ้ม

ดว้ยดอกเบี้ยรอ้ยละสบิหา้ต่อปี22 

ขอ้ 28. ในกรณีที่ เจ ้ำหน้ำที่หรือลูกจ ้ำงกระท ำผิดวินัยแต่โทษไม่ถึง ไล่ออกหรือใหอ้อก   

ผูบ้งัคบับญัชาจะส ัง่ลงโทษพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้งก็ได ้  หรือถา้เหน็ว่ามเีหตอุนัควรลดหย่อนหรือเป็นความผดิ

เลก็นอ้ยจะส ัง่ลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผดินัน้ใหป้รากฏเป็นหนงัสอื และจะใหท้  าทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้

การลงโทษตามวรรคแรกส าหรบัเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งในต าแหน่งตัง้แต่หวัหนา้งานลงไป       ให ้

ผูจ้ดัการหรือผูช่้วยผูจ้ดัการมอี านาจส ัง่ลงโทษได ้

ในกรณีลงโทษพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง จะตอ้งมคี าส ัง่เป็นหนงัสอืระบคุวามผดิ ก าหนดระยะเวลาพกั

งานและตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบก่อนการพกังาน(พกังานในกรณีนี้ไดค้ราวละไม่เกนิ 7 วนั)23 

ขอ้ 29. ใหผู้บ้งัคบับญัชาตัง้แต่ผูจ้ดัการลงไปรบัผดิชอบดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งใน

บงัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามวนิยั 

ถา้ผูบ้งัคบับญัชารูว่้าผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพจิารณาว่าความผดิของผู ้

นัน้อยู่ในอ านาจของตนที่จะลงโทษ ถา้เหน็ว่าความผดินัน้ควรจะตอ้งลงโทษมากไปกว่าทีต่นมอี านาจลงโทษก็ให ้

รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเพือ่ใหล้งโทษตามสมควร 

ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรูว่้าผูอ้ยู่ใตผู้บ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั แต่ไม่จดัการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็น

การสุจริต  ใหถ้อืว่าผูบ้งัคบับญัชานัน้กระท าผดิวนิยั  

ขอ้ 30. เมื่อผูม้อี  านาจลงโทษไดส้ ัง่ลงโทษแลว้  ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนัน้ตามล าดบัจนถึง

คณะกรรมการด าเนินการ 

หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ ัง่ลงโทษเหน็ว่าโทษทีล่งนัน้เบาไป ใหม้อี  านาจทีจ่ะส ัง่เพิม่โทษได ้   แต่โทษ

ทีส่ ัง่เพิม่ขึ้นรวมกบัทีส่ ัง่ไวแ้ลว้เดมิ  ตอ้งไม่เกนิอ านาจของผูส้ ัง่ใหม่นัน้ 

ขอ้ 31. เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทีถู่กลงโทษฐานผดิวนิยั    ถา้เหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรมก็อาจ

อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการไดภ้ายใน 15 วนั นบัต ัง้แต่วนัทราบค าส ัง่การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตใุหร้อการ

ลงโทษตามค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชา 

 
22     ม.117 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

23  ม. 116 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 



หนา้ 13 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เมือ่คณะกรรมการด าเนนิการไดร้บัและพจิารณาอทุธรณ์แลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพิม่โทษ หรือยนืตาม

ค าส ัง่เดมิก็ได ้ ท ัง้นี้โดยปกตใิหก้ระท าใหเ้สร็จภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัไดร้บัอทุธรณ์ค าวนิิจฉยัอทุธรณ์ของ

คณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นอนัสิ้นสุด 

หมวดที ่8 
การร้องทุกข์24 

กำรรอ้งทกุข ์หมายถงึ กรณีทีเ่จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งมคีวามไม่พอใจหรือมคีวามทกุขอ์นัเกิดขึ้นเนื่องจาก

การท างาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการท างาน  สภาพการจา้ง  การบงัคบับญัชา   การส ัง่หรือมอบหมายงาน  

การจ่ายค่าตอบแทนในการท างานหรือประโยชน์อื่น  หรือการปฏิบตัิใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างสหกรณ์หรือ

ผูบ้งัคบับญัชาต่อเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้ง หรือระหว่างเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งดว้ยกนั และเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งไดเ้สนอ

ความไม่พอใจหรือความทุกขน์ ัน้ต่อสหกรณ์    เพื่อใหส้หกรณ์ไดด้  าเนินการแกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์นัน้ ท ัง้นี้  

เพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างสหกรณ์และเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์  และเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่และ

ลูกจา้งท างานดว้ยความสุข 

ขอ้ 32. ขอบเขตของกำรรอ้งทกุข ์  เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทีม่คีวามไมพ่อใจหรือมคีวามทกุขเ์นื่องจาก

การท างานดงักลา่วขา้งตน้ ควรยื่นค ารอ้งทกุขต่์อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงหรือผูบ้งัคบับญัชาช ัน้แรกของตนโดยเร็ว  

เวน้แต่เรื่องทีจ่ะรอ้งทกุขน์ ัน้เกีย่วกบัการปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชา    หรอืผูบ้งัคบับญัชาเป็นตน้เหต ุ   ก็ใหย้ืน่ค า

รอ้งทกุขต่์อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไปอกีช ัน้หนึ่ง โดยมวีธีิการและข ัน้ตอนดงันี้ 

(1) เจา้หนา้ทีท่ีป่ระสงคจ์ะรอ้งทกุขเ์ป็นหนงัสอืดว้ยตนเองต่อผูจ้ดัการหรือกรรมการที่

ไดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณีภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีม่คีวามขดัแยง้ 

(2) ผูจ้ดัการหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งท าการสอบสวน   และ

พจิารณาวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งทกุข ์

(3) ผูจ้ดัการหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณีตอ้งท าการสอบสวน   และ

พจิารณา  ชี้แจงท าความเขา้ใจ  หรือวนิิจฉยัเป็นหนงัสอืก็ได ้ การแจง้ผลการพจิารณาโดยการชี้แจงดว้ยวาจาให ้

บนัทกึค าชี้แจงเหตผุลไวใ้นส านวน  โดยใหผู้ร้อ้งทกุขล์งลายมอืชื่อรบัทราบไวด้ว้ย 

ขอ้ 33. กำรสอบสวนและพจิำรณำ    เมือ่ผูบ้งัคบับญัชาไดร้บัค ารอ้งทกุขจ์ากเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้ง

แลว้    ใหร้ีบด าเนนิการสอบสวนเพือ่ใหท้ราบขอ้เทจ็จริงในเรื่องทีร่อ้งทกุขน์ ัน้โดยละเอยีดเท่าทีจ่ะท าได ้   โดย

ด าเนนิการดว้ยตนเองหรือดว้ยความช่วยเหลอืจากคณะกรรมการด าเนนิการหรือบคุคลอืน่  ท ัง้นี้  เจา้หนา้ทีห่รือ

ลูกจา้งผูย้ื่นค ารอ้งทกุขเ์หน็ชอบทีจ่ะขอใหข้อ้เทจ็จริงโดยละเอยีดแก่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ย 

 
24 ม.109 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 



หนา้ 14 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เมื่อสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพจิารณาเรื่องราวรอ้งทุกขน์ ัน้  หากเป็นเรื่องที่อยู่ใน

ขอบเขตของอ านาจหนา้ทีข่องผูบ้งัคบับญัชานัน้  และผูบ้งัคบับญัชาสามารถแกไ้ขไดก้็ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการ

แกไ้ขใหเ้สร็จสิ้นโดยเร็ว แลว้แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งผูย้ื่นค ารอ้งทกุขท์ราบพรอ้มท ัง้รายงานใหค้ณะกรรมการ

ด าเนินการทราบดว้ย 

หากเรื่องราวทีร่อ้งทกุขน์ ัน้เป็นเรื่องทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจหนา้ทีข่องผูบ้งัคบับญัชานัน้ใหผู้บ้งัคบับญัชา

ดงักลา่วเสนอเรือ่งราวทีร่อ้งทกุข ์  พรอ้มท ัง้ขอ้เสนอในการแกไ้ขหรือความเหน็ต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไป

ตามล าดบั ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไป  ด าเนนิการสอบสวนและพจิารณาค ารอ้งทกุขเ์ช่นเดยีวกบั     

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ทีไ่ดร้บัค ารอ้งทกุข ์

ขอ้ 34. กระบวนกำรยุติขอ้รอ้งทุกข์    เมื่อผูบ้งัคบับญัชาแต่ละข ัน้ที่ไดพ้ิจารณาค ารอ้งทุกข์ 

ด าเนินการแกไ้ขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิดการรอ้งทุกข ์และไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ที่หรือลูกจา้งผูย้ื่นค ารอ้งทุกขท์ราบ   

หากเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งผูย้ื่นค ารอ้งทกุขพ์อใจ ก็ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว แต่ถา้เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้ง

ผูย้ื่นค ารอ้งทกุขไ์ม่พอใจ ก็ใหย้ื่นอทุธรณ์โดยกรอกขอ้ความทีอ่ทุธรณ์ลงในแบบพมิพท์ีส่หกรณ์ไดก้ าหนดขึ้นและ

ยื่นต่อคณะกรรมการด าเนินการภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีท่ราบผลการรอ้งทกุขจ์ากผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 

คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาอทุธรณ์  และด าเนินการแกไ้ขหรือยุตเิหตกุารณ์ตาม    ค ารอ้ง

ทกุขแ์ละแจง้ผลการพจิารณาด าเนินการใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งผูย้ื่นค ารอ้งทกุขท์ราบภายใน 15 วนั 

ขอ้ 35. กำรอทุธรณ์ค ำวินิจฉยั 

(1) ผูร้อ้งทกุขท์ีไ่มพ่อใจค าชี้แจงหรือค าวนิิจฉยั มสีทิธิอทุธรณ์ต่อประธานกรรมการหรือ

กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณี เป็นหนงัสอืภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าชี้แจงหรือวนิิจฉยั 

(2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้แต่กรณีจะแจง้ผลการพจิารณา 

อทุธรณ์ดว้ยการชี้แจงท าความเขา้ใจ หรือการวนิจิฉยัเป็นหนงัสอืก็ได ้ การแจง้ผลดว้ยการชี้แจงดว้ยวาจาให ้

บนัทกึค าชี้แจงเหตผุลไวใ้นส านวน โดยใหผู้ร้อ้งทกุขล์งลายมอืชื่อรบัทราบไวด้ว้ย 

(3) การอทุธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อการลงโทษตามค าส ัง่ของผูม้อี  านาจ 

 

 

ขอ้ 36. ควำมคุม้ครองผูร้อ้งทกุขแ์ละผูเ้กี่ยวขอ้ง 

(1) ผูร้อ้งทกุขจ์ะไดร้บัการพจิารณาอย่างเป็นระบบและดว้ยความเป็นธรรม 

(2) ผูร้อ้งทกุขจ์ะไมถู่กกล ัน่แกลง้ ยา้ยหนา้ทีก่ารงาน หรือลงโทษแต่อย่างใด เวน้แต่จะเป็น

การรอ้งทกุขด์ว้ยเจตนาไม่สุจรติ 

(3) เจา้หนา้ที่ที่ใหก้ารเป็นพยาน หรือใหค้วามร่วมมือในการสอบสวน จะไดร้บัความ

คุม้ครอง โดยจะไม่ถูกกล ัน่แกลง้ ยา้ยหนา้ทีก่ารงาน หรือลงโทษ เวน้แต่เจา้หนา้ทีท่ีใ่หก้ารดว้ยอคต ิปรกัปร า ให ้

รา้ยเป็นเทจ็ หรือไม่ใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวนหาความจริง 
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ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
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การสอบสวนอาจกระท าโดยคณะกรรมการทีส่หกรณ์แต่งตัง้ก็ได ้

หมวดที ่9 
การสิน้สุดการจ้าง 

ขอ้ 37. กำรจำ้งงำน   จะสิ้นสดุลงดว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดแลว้แต่กรณี ดงันี้25 

(1) ถงึแก่กรรม 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบว่าดว้ยเจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งของสหกรณ์ ขอ้ 10 

(4)  อายุครบ หกสบิ ปีบริบูรณ์ ในวนัสิ้นปีทางบญัชีสหกรณ ์ 

(5) เลกิจา้งและพน้สภาพการจา้งตามระเบยีบว่าดว้ยเจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งสหกรณ ์ขอ้ 36 

(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไลอ่อก  

ขอ้ 38. กำรตำย    ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งถงึแก่ความตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าจา้งหรือเงนิอื่น

ใหแ้ก่ทายาทโดยธรรมของเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทีถ่งึแก่ความตาย ส่วนเงนิทดแทน หรือประโยชนท์ดแทนให ้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน หรือกฎหมายประกนัสงัคม 

ขอ้ 39. กำรลำออก     เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งที่ยื่นใบลาออกล่วงหนา้ตามที่สหกรณ์ก าหนดต่อ

ผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี โดยใหย้ื่นในวนัหรือก่อนวนัจ่ายค่าจา้งในเดอืนนัน้ และใหม้ี

ผลเมือ่ถงึก าหนดวนัจ่ายค่าจา้งในเดอืนถดัไป 

การลาออกของเจา้หนา้ที ่หรือลูกจา้งทีฝ่่าฝืนระเบยีบการลาดงักลา่ว ถา้ท าใหส้หกรณ์เสยีหาย สหกรณ์

มคีวามชอบธรรมทีจ่ะหกัเงนิประกนั หรือเงนิอื่นใดที่เจา้หนา้ที่ยนิยอมชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าวได ้   รวมถงึ

อาจด าเนินคดกีบัเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งที่กระท าความผิด     เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่หรือลูกจ า้งหรือผูค้ า้ประกนัชดใช ้

ความเสยีหายไดด้ว้ย ตามทีก่ฎหมายแรงงานก าหนด 

 

ขอ้ 40. กำรเลกิจำ้ง 

การเลกิจา้ง หมายถงึ เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทีส่หกรณ์ไดใ้หพ้น้สภาพการเป็นเจา้หนา้ทีข่อง สหกรณ์ โดย 

สหกรณ์เลกิจา้ง หรือไม่ผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิาน อนัเนื่องจากเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งขาดคุณสมบตัใินการ

ท างาน มพีฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม ยุบหน่วยงาน เลกิกิจการ เกษยีณอายุ หรือครบก าหนดตามสญัญาจา้ง หรือ

กระท าความผดิอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือไดร้บัโทษทางวนิยัตามขอ้ 22 (1) และ (2) 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ด าเนนิการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้ง   ใหค้รอบคลุมการปฏบิตังิานทกุสีปี่ 

 
25 ท้ังนีก้ารส้ินสุดการจ้างในต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ควรก าหนดให้สอดคล้องตามท่ีข้อบังคบัสหกรณ์ก าหนด 
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ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การเลกิจา้งดงักลา่ว สหกรณจ์ะแจง้ผล และวนัเลกิจา้งใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทราบเป็นหนงัสอื โดย

จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทราบลว่งหนา้ 1 งวดการจ่ายค่าจา้ง เวน้แต่ เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทีจ่า้งไวโ้ดยมี

ก าหนดระยะเวลาแน่นอน หรือเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทีก่ระท าความผดิ และไม่มสีทิธ์ิไดร้บัค่าชดเชย 

ในกรณีทีส่หกรณ์ไม่อาจบอกกลา่วลว่งหนา้ได ้ สหกรณ์จะจ่ายเงนิใหแ้ก่เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งแทนการ

บอกกลา่วลว่งหนา้ 

การสิ้นสุดการจา้งตามสญัญาจา้ง หากสหกรณ์ก าหนดเงือ่นไขระยะเวลาการจา้งในสญัญาจา้งไวเ้ป็น

รายบคุคลอย่างไร ก็ใหร้ะยะเวลาการจา้งสิ้นสุดตามเงือ่นไขทีก่  าหนดไวใ้นสญัญาจา้งเป็นรายบคุคลนัน้ 

หมวดที ่10 
บ าเหน็จ ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ ค่ารักษาพยาบาล 

ขอ้ 41. ค่ำชดเชย26   สหกรณ์จะจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทีถู่กเลกิจา้ง ดงันี้ 

(1) เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งซึ่งท างานตดิต่อกนัครบหนึ่งรอ้ยยี่สบิวนัแต่ไม่ครบหนึ่งปี ใหจ่้าย

ไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสำมสิบวนั หรือไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานสำมสิบวนัสุดทา้ยส าหรบั

เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งซึง่ท  างานตดิต่อกนัครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่า

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเกำ้สบิวนั  หรือไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานเกำ้สบิวนัสุดทา้ยส าหรบัเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้ง

ซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งซึ่งท างานติดต่อกบัครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่า

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั หรือไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนัสุดทา้ยส าหรบั

เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(4) เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งซึ่งท างานติดต่อกนัครบหกปี แต่ไม่ครบสบิปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่า

ค่าจา้ง อตัราสุดทา้ยสองรอ้ยสี่สิบวนั หรือไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานสองรอ้ยสี่สิบวนัสุดทา้ยส าหรบั

เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(5) เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งซึง่ท  างานตดิต่อกนัครบสบิปีขึ้นไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้ง อตัรา

สุดทา้ยสำมรอ้ยวนั หรือไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการท างานสำมรอ้ยวนัสุดทา้ยส าหรบัลูกจา้งซึ่งไดร้บัค่าจา้งตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

ขอ้ 42. ขอ้ยกเวน้ในกำรไม่จำ่ยค่ำชดเชย27 สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้ง

ซึง่เลกิจา้งในกรณีหนึ่งกรณีใด ดงันี้ 

 
26 ม.118 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

27 ม.119 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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(1) ทจุริตต่อหนา้ทีห่รือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 

(2) จงใจท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหาย 

(3) ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

(4) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานหรือระเบยีบหรอืค าส ัง่ของนายจา้งอนัชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรม และนายจา้งไดต้กัเตอืนเป็นหนงัสอืแลว้ เวน้แต่กรณีทีร่า้ยแรงนายจา้งไมจ่ าเป็นตอ้ง

ตกัเตอืน หนงัสอืเตอืนใหม้ผีลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกนิหนึ่งปี นบัแต่วนัทีลู่กจา้งไดก้ระท าผดิ 

(5) ละทิ้งหนา้ทีเ่ป็นเวลาสามวนัท างานตดิต่อกนัไม่ว่าจะมวีนัหยดุคัน่หรือไมก่็ตามโดยไมม่ี

เหตอุนัควร 

(6) ไดร้บัโทษจ าคกุตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ด ้

กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

สหกรณ์ไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งที่สหกรณ์จา้งไว ้โดยมกี าหนดระยะเวลาการจา้ง 

แน่นอนตามสญัญาจา้ง และถูกเลกิจา้งตามก าหนดระยะเวลาของสญัญาจา้งนัน้ 

ขอ้ 43.  ค่ำชดเชยพเิศษ 

ก. ในกรณีทีส่หกรณ์ยา้ยทีท่  าการของสหกรณ์ไปตัง้ ณ สถานทีอ่ืน่28 อนัมผีลประทบส าคญั

ต่อการด ารงชวีติตามปกตขิองเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้ง หรือครอบครวั สหกรณ์ตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งทราบ

ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัยา้ยทีท่  าการของสหกรณ์ ในการนี้ ถา้เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งไม่ประสงคจ์ะไป

ท างานดว้ย ใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืลูกจา้งมสีทิธิบอกเลกิสญัญาจา้งได ้ ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จาก

สหกรณ์หรือวนัทีส่หกรณ์ยา้ยสถานประกอบกจิการ แลว้แต่กรณี โดยเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งมสีทิธิไดร้บัค่าชดเชย

พเิศษไมน่อ้ยกว่าอตัราค่าชดเชยทีเ่จา้หนา้ทีพ่งึมสีทิธิไดร้บั 

ข. ในกรณีทีส่หกรณ์มคีวามจ าเป็นตอ้งลดจ านวนเจา้หนา้ที ่ อนัเนื่องมาจากการปรบัปรุง

หน่วยงานระบบการท างาน หรอืการบริการ29 สหกรณจ์ะปฏบิตั ิดงันี้ 

     (1) แจง้วนัทีเ่ลกิจา้งเหตผุลของการเลกิจา้งใหพ้นกังานทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า60 วนั 

                          (2) จ่ายค่าชดเชยพเิศษเพิม่เตมิจากค่าชดเชยตามขอ้ 41 เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 15 

วนั ต่อการท างาน 1 ปี ส าหรบัเจา้หนา้ทีท่ีท่  างานตดิต่อกนั 6 ปีขึ้นไป ท ัง้นี้   ค่าชดเชยพเิศษดงักลา่ว จะไม่เกิน

ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามรอ้ยหกสบิวนั 

 ขอ้   44.   เจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งของสหกรณ์คนใดท างานในสหกรณ์ดว้ยความเรียบรอ้ย    เป็นเวลา

ตดิต่อกนัมาไม่นอ้ยกว่าหา้ปีขึ้นไปมสีทิธิไดร้บัเงนิบ าเหน็จเมือ่ออกจากต าแหน่ง  

 
28 ม.120 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2551 

29 ม.121 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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   การค านวณเงินบ าเหน็จใหเ้อาเงินเดือนเดือนสุดทา้ยตัง้คูณดว้ยจ านวนปีที่ท  างานใน

สหกรณ์ เศษของปีถา้ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัใหน้บัเป็นหนึ่งปี ถา้ต า่กว่านี้ใหป้ดัทิ้ง 

   จ านวนปีทีท่  างาน หมายถงึ ระยะเวลาตัง้แต่วนับรรจ ุเจา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งของสหกรณ์เขา้

ท างานในสหกรณ์จนถึงวนัที่ออกจากงานหกัดว้ยวนัลาของผูน้ ัน้ ในกรณีค านวณเงนิบ าเหน็จตามระเบยีบนี้มี

จ  านวนมากกว่าเงนิชดเชยทีเ่จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งของสหกรณ์พงึไดร้บั ตามขอ้ 41 ใหส้หกรณ์จ่ายเงนิบ าเหน็จเพิม่

ไดเ้ฉพาะส่วนทีเ่กินกว่าเงนิชดเชยเท่านัน้ 

   เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ซึ่งออกจากต าแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงิน

บ าเหน็จใหแ้ก่ทายาท 
   สหกรณ์จะไม่จ่ายบ าเหน็จใหเ้จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งของสหกรณใ์นกรณี ดงัต่อไปนี้ 

   (1) ถูกไลอ่อก 

   (2) เลกิจา้งตามสญัญาจา้งทีม่กี  าหนดเวลาการจา้งแน่นอน 

   (3) เงนิชดเชยทีเ่จา้หนา้ทีห่รือลูกจา้งของสหกรณ์พงึไดร้บัมจี านวนมากกว่าจ านวนเงนิ

บ าเหน็จที่ค  านวณไดต้ามระเบียบนี ้
 ขอ้  45. เพื่อประโยชนแ์ก่การจ่ายเงินบ าเหน็จหรือค่าชดเชยแก่เจา้หน้าที่สหกรณใ์หส้หกรณต์ัง้ 
“เงินส ารองจ่ายเงินบ าเหน็จ” ไว ้ โดยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายประจ าปีตามจ านวนที่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นชอบ 
 ขอ้  46. สหกรณจ์ะจ่ายเงินค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ตามจ านวนที่จ่ายจรงิ ดงันี ้
                   (1) เจา้หนา้ที่สหกรณจ์ะเบิกค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัผูป่้วยใน ไม่เกิน 10,000.- บาทต่อปี 

(2) เจา้หนา้ที่สหกรณแ์ละครอบครวัจะเบิกค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัผูป่้วยนอก ไม่เกิน 
5,000.บาทต่อปี 

หมวดที ่11 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ้ 47. กำรหยุดกิจกำรชัว่ครำว  ในกรณีที่สหกรณ์มคีวามจ าเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส  าคญัอนัมี

ผลกระทบต่อการประกอบกิจการของสหกรณจ์นท าใหส้หกรณ์ไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติซึง่มใิช่เหตุ

สุดวสิยัตอ้งหยุดกิจการท ัง้หมดหรือบางส่วนเป็นการช ัว่คราว สหกรณ์จะจ่ายเงนิใหแ้ก่เจา้หนา้ที่และลูกจา้งใน

อตัรารอ้ยละ 75 ของค่าจา้งในวนัท างานที่เจา้หนา้ที่และลูกจา้งไดร้บัก่อนสหกรณ์หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่

สหกรณไ์ม่ไดใ้หเ้จา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งท างาน 

สหกรณ์จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละลูกจา้งและพนกังานตรวจแรงงานทราบลว่งหนา้เป็นหนงัสอืก่อนวนัเริม่

หยุดกิจการตามวรรคก่อนไมน่อ้ยกว่าสามวนัท าการ 

ขอ้ 48. กฎ  ระเบียบอืน่ ๆ 



หนา้ 19 

ระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1) กฎ  ระเบยีบ  ค าส ัง่  ซึง่ใชบ้งัคบักบัส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ใหถ้อืว่า 

เป็นส่วนหนึ่งของขอ้บงัคบัในการท างานนี้ดว้ย  ท ัง้นี้  รวมถงึใบสมคัรงาน  สญัญาจา้ง  หนงัสอืค า้ประกนัและ

ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง 

(2) การใดทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ ใหถ้อืปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

(3) กฎ ระเบยีบ ค าส ัง่ ขดัหรือแยง้กบัระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 

ขอ้ 49. กำรแกไ้ขกำรเปลี่ยนแปลง ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานนี้ ไดจ้ดัท าขึ้นใหม้คีวามสอดคลอ้ง

กบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 แลว้  อย่างไรก็ตามสหกรณ์สงวนสทิธ์ิในการแกไ้ขปรบัปรุงใหม้ี

ความเหมาะสมเป็นธรรมยิ่งขึ้นรวมท ัง้สอดคลอ้งกบัสภาพการจา้งตามพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518   

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

ขอ้ 50. กำรบงัคบัใช ้

(1) ใหเ้จา้หนา้ทีท่กุระดบั ศกึษาระเบยีบนี้ใหม้คีวามเขา้ใจอย่างชดัแจง้ เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัอิย่าง 

ถูกตอ้ง และมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ทีท่กุคน 

                (2)  เจา้หนา้ทีท่กุคนจะปฏเิสธว่าไม่ทราบเงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และแนวปฏบิตัติามระเบยีบนี้ไม่ได ้

                (3) เจา้หนา้ทีร่ะดบับงัคบับญัชา และคณะกรรมการด าเนนิการ เป็นผูค้วบคุมดูแลใหเ้จา้หนา้ที่

ระดบัปฏบิตักิาร ปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งและเคร่งครดั 

                (4) ระเบยีบนี้มผีลบงัคบัใชต้ามขอ้ 2 

 

ก าหนดใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ มถินุายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 ลงชื่อ………………………………….…………………  

  (นายเทอดศกัดิ์ จนัทรสุ์กรี) 

                                   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิน่ปทมุธานีจ ากดั 

 


