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ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จ ากัด 

ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้างของสหกรณ ์
พ.ศ. 2565 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 79(8)   และข้อ  107(7)ที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ  ชดุที่  ๒๒  ครัง้ที่  ๖/๒๕๖๕  วนัที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ไดก้ าหนดระเบียบ
ว่าดว้ยเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์ ดงัต่อไปนี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี จ ากดั  ว่า
ดว้ยเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์พ.ศ. 2565” 

ขอ้ 2 . ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่  ๑  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕   เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 . ให้ยกเลิกระเบียบ.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี  จ ากัด ว่าด้วย

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)พ.ศ2560 และบรรดาระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ มติอ่ืนใดที่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีแ้ละใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน 

ขอ้ 4 . ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั   
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่น

ทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั   
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั  
 “เจา้หนา้ที่” หมายถึง เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั (เช่น ผูจ้ดัการ ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

หวัหนา้แผนก เจา้หนา้ที่ธุรการ เจา้หนา้ที่การเงิน เจา้หนา้ที่บญัชี เจา้หนา้ที่สินเชื่อ เจา้หนา้ที่ติดตามและ
เรง่รดัหนีส้ิน  หรือเจา้หนา้ที่ต  าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ) 

“ลกูจา้ง” หมายถึง ลกูจา้งชัน้หนึ่ง และลกูจา้งชัน้สอง หรือผูซ้ึ่งตกลงท างานใหส้หกรณ์
โดยรบัค่าจา้งไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

หมวดที ่1 
อัตราก าลังและต าแหน่ง 

ขอ้ 5. ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หน้าที่และลูกจ้างตามจ านวนที่จ  าเป็นแก่การปฏิบัติงานประจ าของ 
สหกรณ ์
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ขอ้ 6. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์มีดงัต่อไปนี ้

ก. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์
(1) เจา้หนา้ที่สหกรณ ์ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่การเงิน เจา้หน้าที่สินเชื่อ เจา้หนา้ที่ธุรการ 

เจา้หนา้ที่บญัชี เจา้หนา้ที่ติดตามและเรง่รดัหนีส้ิน  
(2) หวัหนา้แผนก 
(3) ผูช้่วยผูจ้ดัการ 
(4) ผูจ้ดัการ 

ข. ต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
(1) ช่างชัน้หนึ่ง เทียบเท่าเจา้หนา้ที่ชัน้หนึ่ง 
(2) สมหุบ์ญัชี เทียบเท่าหวัหนา้แผนก 

ค. ต าแหน่งลกูจา้ง   
(1) ลกูจา้งชัน้หนึ่ง ไดแ้ก่ คนงาน ยาม นกัการภารโรง 
(2) ลกูจา้งชัน้สอง ไดแ้ก่ คนขบัรถยนต ์หรือ และหวัหนา้คนงาน 

ขอ้ 7 . ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  และแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง
ผูจ้ดัการ  โดยพิจารณาผูม้ีคณุวฒุิ  ความสามารถ  การริเริ่ม ความจดัเจน ความรบัผิดชอบ สมรรถภาพใน
การปฏิบติังานและความเหมาะสมกบัต าแหน่ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11 ง. 

ในกรณีที่สหกรณย์ังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจา้งผูจ้ัดการ  ผูช้่วยผูจ้ัดการ หรือหัวหนา้แผนกไดใ้ห้
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  สอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันเจา้หน้าที่ในต าแหน่งที่ต  ่า ลงไปแลว้
แต่งตัง้ใหป้ฏิบติังานในหนา้ที่ผูจ้ดัการ  ผูช้่วยผูจ้ัดการ  หรือหัวหนา้แผนก  ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบติัในขอ้  11  12  13  14  15 และ 16 

 
หมวดที ่2 

อัตราเงนิเดือนและค่าจ้าง 

ขอ้ 8 . ใหก้ าหนดอตัราเงินเดือนและค่าจา้งของเจา้หนา้ที่และลกูจา้งไว ้ โดยจดัท าเป็นบญัชีแนบ
ทา้ยระเบียบนี ้1 

 
1 ทัง้นีอ้ตัราค่าจา้งขัน้ต ่าใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายคุม้ครองแรงงานก าหนดและสอดคลอ้งกบัปริมาณธุรกิจและฐานะ

ของสหกรณ์(ตอ้งอยู่ภายใตม้.90พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฯ หา้มก าหนดนอ้ยกวา่อตัราจา้งขัน้ต ่า และอตัราคา่จา้งตาม
มาตรฐานฝีมือ) 
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หมวดที ่3 
การรับสมัคร หรือ การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน 

ข้อ 9. เมื่อสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจพิจารณารบัสมคัร คดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี ้

ขอ้ 10. ผูท้ี่จะไดร้บัการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์  ตอ้งมีคุณสมบัติ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) มีสญัชาติไทย และมีศรทัธาในอดุมการณข์องสหกรณ ์
(2) มีอายไุม่ต ่ากว่า  18  ปีบรบิูรณ ์ และไดร้บัการยกเวน้หรือผ่านการคดัเลือกเขา้รบั

ราชการทหารมาแลว้ 
(3) ไม่เป็นผูม้ีกายทพุพลภาพไรค้วามสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทัง้ไมเ่ป็น

โรคเรือ้น วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแก่สงัคม โรคยาเสพติดใหโ้ทษ  
โรคพิษสรุาเรือ้รงั  หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) ไม่เป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 
(5) ไม่เป็นผูม้ีหนีส้ินลน้พน้ตวั 
(6) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากงาน หรือออกจากราชการหรือหน่วยงาน

ของรฐัหรือเอกชนฐานทจุริตต่อหนา้ที่ 
(7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ความผิดลหุ

โทษ หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
(8) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณโ์ดยไดก้ระท าผิดวินยัซึ่งอาจตอ้งไดร้บัโทษ ไลอ่อก 

หรือใหอ้อกตามระเบียบว่าดว้ยวินยั  การสอบสวนและการลงโทษส าหรบัเจา้หนา้ที่และลกูจา้ง 
(9) ไม่เคยถูกที่ประชมุใหญ่ของสหกรณม์ีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ

เพราะเหตทุจุริตต่อหนา้ที่ 
(10) ไม่เคยถกูใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉยัเป็นที่สดุใหพ้น้จาก

ต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบญัญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 
ขอ้ 11. การบรรจ ุ และแต่งตัง้หรือเลื่อนต าแหน่งเจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ดงัต่อไปนี ้
ก. เจา้หนา้ที่ 

(1) เจา้หนา้ที่ธุรการ ตอ้งไดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือ
ประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้และสามารถพิมพดี์ดได ้
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(2) เจา้หนา้ที่อ่ืน ตอ้งไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูในทางที่สหกรณต์อ้งการหรือ
วิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบันการศึกษาทาง
สหกรณ์ที่หน่วยงานอ่ืนตั้งขึน้หรือสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์ของเอกชน หรือไดร้บัประกาศนียบัตร
ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือประกาศนียบตัรประโยคอาชีวศึกษาชัน้สงูหรือทางดา้นการ
บญัชีดา้นเศรษฐศาสตรด์า้นนิติศาสตรห์รือรฐัศาสตรใ์นทางที่สหกรณต์อ้งการ 

ข. หวัหนา้แผนก 
(1) ตอ้งไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือไดร้บัอนุปริญญาหลกัสูตรสามปีจาก

วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัในสาขาที่สหกรณต์อ้งการหรือ 
(2) ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม ก.(2) และด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ที่ในสหกรณม์าไม่นอ้ยกว่า

สองปี  หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่นระดบัสองหรือเทียบเท่ามาแลว้ 
(3) ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม ก.(1) และด ารงต าแหน่งในสหกรณม์าไม่นอ้ยกว่าหา้ปี หรือ

เคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่นระดบัสองหรือเทียบเท่ามาแลว้ 
ค. ผูช้่วยผูจ้ดัการ    ตอ้งมีพืน้ความรูแ้ละหลกัเกณฑ ์เช่นเดียวกบั ข. 
ง. ผูจ้ดัการ 

(1)ตอ้งไดร้บัปรญิญาตรี หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึ่งสหกรณเ์ทียบใหไ้ม่ต ่ากว่า
ปรญิญาตรีในสาขาที่สหกรณต์อ้งการ หรือ 

(2)ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม ข (1) และด ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนก หรือผูช้่วยผูจ้ดัการใน
สหกรณม์าไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปี  หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่นระดบัสามหรือเทียบเท่า หรือ 

(3)ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม ก.(1) หรือ ก.(2) และเคยด ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนกหรือผูช้่วย
ผูจ้ดัการมาไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปีหรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่นระดบัสามหรือเทียบเท่ามาแลว้ 

จ. ลกูจา้ง มีพืน้ความรูไ้ม่ต ่ากว่าชัน้ประถมปีที่ 4 หรือชัน้ประถมปีที่ 6 และตอ้งมีความรู้
ความสามารถในงานที่จะปฏิบติัและผ่านการทดสอบเป็นที่พอใจแลว้ หรือตอ้งเป็นช่างฝีมือ และมี ใบรบัรอง
แสดงว่าไดผ้่านการปฏิบติังานมาแลว้เป็นระยะเวลาพอสมควร 

ข้อ 12. การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรบัสมคัรมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยปิดประกาศไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ ์ 

ขอ้ 13. ผูป้ระสงคท์ี่จะสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั ให้ยื่นใบสมคัร
ตามแบบที่สหกรณก์ าหนด พรอ้มดว้ยหลกัฐานแสดงพืน้ฐานความรู ้ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียน
บา้น และใบรบัรองแพทย ์และใหย้ื่นใบสมคัรดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการของ สหกรณห์รือ
เจา้หนา้ที่สหกรณท์ี่ไดร้บัมอบหมาย ณ ส านกังานของสหกรณ์ 
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ขอ้ 14. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง จากกรรมการด าเนินการหรือ
เจา้หนา้ที่ในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูช้่วยผูจ้ดัการ มีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยใหม้ีต  าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง  และเลขานกุารคนหนึ่ง เพื่อด าเนินการคดัเลือก สอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั 

ขอ้ 15. ในการคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบในวิชาหนึ่งวิชาใด หรือหลายวิชา  ที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 16 ตามที่เห็นสมควร 

ขอ้ 16. ในการสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั  ใหค้ณะกรรมการจดัใหส้อบในวิชาดงัต่อไปนี ้
ก. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่ธุรการ 

(1) ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ ์
(2) พิมพดี์ดภาษาไทยหรือความรูเ้ก่ียวกบังานในหนา้ที่ซึ่งจะไดร้บัการแต่งตัง้(เช่น 

บญัชี, และหรือความรูค้วามช านาญเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร ์หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ ) 
(3) สมัภาษณ ์

ข. ต าแหน่งตัง้แต่เจา้หนา้ที่สหกรณอ่ื์น ๆ ขึน้ไป 
(1) ความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ ์
(2) ความรูเ้ก่ียวกบังานในหนา้ที่ซึ่งจะไดร้บัการแต่งตัง้ และหรือความรูค้วามช านาญ 

เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร ์
(3) สมัภาษณ ์

ผูส้อบคัดเลือก  หรือสอบแข่งขัน  ตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สิบ  และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60  ของคะแนนทัง้หมด  จึงถือเป็นผูส้อบได ้

ขอ้ 17. เมื่อการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัเสรจ็สิน้แลว้ ใหป้ระธานกรรมการสอบ
ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัได ้  เรียงตามล าดบัคะแนนไว ้ ณ 
ส านักงานของสหกรณ์และใหเ้สนอผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการโดยเร็ว 

หมวดที ่4 
การจ้างและการแต่งตั้ง 

ข้อ 18. ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสอบ
คดัเลือก  หรือสอบแข่งขนัได ้ เรียงตามล าดบัคะแนนสงูมาหาต ่าเป็นเจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณ ์  ถา้
มีผูส้อบไดค้ะแนนเท่ากนัหลายคน  ใหถื้อคะแนนในวิชาในขอ้ 16 ก. (2)  หรือ ข. (2)  สดุแต่กรณีเป็นเกณฑ์
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ตดัสินและถา้คะแนนในวิชาดงักล่าวยงัเท่ากันอยู่อีก ก็ใหค้ณะกรรมการจัดใหม้ีการคัดเลือกโดยการสอบ
สมัภาษณเ์พิ่มเติม 

ขอ้ 19. ในการจา้งหรือแต่งตัง้เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ ์หา้มมิใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์เรียกหรือรบัหลักประกันการท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างานจากเจา้หนา้ที่   
หรือลกูจา้งของสหกรณ ์ไม่ว่าเงินทรพัยส์ินอ่ืนหรือการค า้ประกนัดว้ยบุคคล เวน้แต่ลกัษณะหรือสภาพ ของ
งานที่ท านัน้ เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณต์อ้งรบัผิดชอบเก่ียวกับการเงินหรือทรพัยส์ินของสหกรณ ์ซึ่ง
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณไ์ด ้และในกรณีที่สหกรณเ์รียกหรือรบัหลกัประกันหรือท าสัญญา
ประกันกับเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ ์เพื่อชดใชค้วามเสียหายที่เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ 
เป็นผูก้ระท า เมื่อสหกรณเ์ลิกจา้งหรือเจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณล์าออกหรือสญัญาประกนัสิน้อายุ 
ใหส้หกรณคื์นหลกัประกนัพรอ้มดอกเบีย้ถา้มีใหแ้ก่เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณ ์ภายในเจ็ดวนันบัแต่
วนัที่สหกรณเ์ลิกจา้ง  หรือเจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณล์าออก หรือวนัที่สญัญาประกนัสิน้อาย ุ แลว้แต่
กรณี2 

ลักษณะหรือสภาพของงานที่สหกรณ์จะเรียกหรือรบัหลักประกันการท างานหรือหลักประกัน
ความเสียหายในการท างานจากเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์ไดแ้ก่3 

(1) งานสมหุบ์ญัชี 
(2) งานเจา้หนา้ที่เก็บหรือจ่ายเงิน 
(3)  งานควบคมุหรือรบัผิดชอบเก่ียวกบัวตัถขุองมีค่า 
(4) งานเฝา้หรือดแูลสถานที่หรือทรพัยส์ินของสหกรณห์รือที่อยู่ในความรบัผิดชอบ

ของสหกรณ ์
(5) งานติดตามหรือเรง่รดัหนีส้ิน 
(6) งานควบคมุหรือรบัผิดชอบยานพาหนะ 
(7) งานที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการคลงัสินคา้ ซือ้ขาย แลกเปลี่ยน ใหเ้ช่าทรพัย ์

ใหเ้ช่าซือ้ ใหกู้ย้ืม รบัฝากทรพัย ์รบัจ านอง รบัจ าน า รบัโอน หรือรบัจดัส่งเงิน หรือการธนาคาร ทัง้นี ้เฉพาะ
เจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์ซึ่งเป็นผูค้วบคมุเงินหรือทรพัยส์ินเพื่อการที่ว่านัน้ 

ขอ้ 20. หลกัประกนัการท างานหรือหลกัประกนัความเสียหายในการท างานมี 3 ประเภท ไดแ้ก่4 
(1) เงินสด 
(2) ทรพัยส์ิน หรือ 

 
2  มาตรา 10 พระราบบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
3    ขอ้ 4 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
4  ขอ้ 5 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
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(3) การค า้ประกนัดว้ยบุคคล 
ในกรณีที่สหกรณ ์เรียก หรือรบัหลกัประกนัเป็นเงินสด  จ านวนเงินที่เรียกหรือรบัตอ้งไม่   

เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลี่ยที่เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณไ์ดร้บั  และในกรณีที่เงิน
ประกันซึ่งสหกรณร์บัไวด้ังกล่าวลดลง เนื่องจากน าไปชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณต์ามเงื่อนไขของการ
เรียกหรือรบัเงินประกนัหรือตามขอ้ตกลง หรือไดร้บัความยินยอมจากเจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณ ์แลว้
สหกรณจ์ะเรียกหรือรบัเงินประกนัเพิ่มไดเ้ท่าจ านวนเงินที่ลดลง 

ขอ้ 21. ใหส้หกรณน์ าเงินประกันฝากไวก้ับธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืน โดยจัดใหม้ี
บญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณแ์ต่ละคน และใหแ้จง้ชื่อธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินอื่น ชื่อบญัชีและเลขที่บญัชี ใหเ้จา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณท์ราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที่   รบั
เงินประกนั ค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดขึน้ในการด าเนินการดงักลา่วใหส้หกรณเ์ป็นผูอ้อก5 

ข้อ 22. ในกรณีที่สหกรณ์เรียกหรือรับหลักประกันเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่เรียกหรือรับเป็น
หลกัประกนัได ้ไดแ้ก่ทรพัยส์ินดงัต่อไปนี ้

(1) สมดุเงินฝากประจ าธนาคาร 
(2) หนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร 
ทรพัยส์ินดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งมีมลูค่าไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลี่ย       

ที่ลกูจา้งไดร้บั โดยใหส้หกรณเ์ป็นผูเ้ก็บรกัษาหลกัประกนัไว ้
  หา้มมิใหน้ายจา้งแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือกระท าการใดๆ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่หรือลูกจา้ง
ของสหกรณแ์กไ้ขเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ินตาม (1) เป็นของสหกรณห์รือของบคุคลอ่ืน6 

ขอ้ 23. ในกรณีที่สหกรณเ์รียกหรือรบัหลกัประกันโดยการค า้ประกันดว้ยบุคคล วงเงินค า้ประกันที่
สหกรณเ์รียกใหผู้ค้  า้ประกันรบัผิดชอบตอ้งไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจา้งรายวันโดยเฉลี่ยที่เจา้หน้าที่
หรือลกูจา้งของสหกรณไ์ดร้บั 

  ใหส้หกรณ์จัดท าหนังสือสัญญาค า้ประกันสามฉบับ โดยให้สหกรณ์ เจา้หน้าที่หรือ
ลกูจา้งของสหกรณ ์และผูค้  า้ประกนัเก็บไวฝ่้ายละฉบบั7 

ขอ้ 24. ในกรณีที่สหกรณเ์รียกหรือรบัหลกัประกนัตามขอ้ 20 หลายประเภทรวมกนั  เมื่อค านวณ
จ านวนมลูค่าของหลกัประกนัทุกประเภทรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินหกสิบเท่าของอตัราค่าจา้งรายวนัโดยเฉลี่ยที่
เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณไ์ดร้บั8 

 
5  ขอ้ 8 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 
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ขอ้ 25. ในกรณีที่สหกรณไ์ดเ้รียกหรือรบัหลกัประกันความเสียหารจากการท างานของเจา้หนา้ที่
หรือลกูจา้งของสหกรณเ์ป็นทรพัยส์ินหรือใหบุ้คคลค า้ ซึ่งเจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณท์ี่มีลกัษณะตาม
ขอ้ 19 แต่มิใช่ทรพัยต์ามขอ้ 22 ใหส้หกรณด์ าเนินการใหม้ีหลกัประกนัไม่เกินจ านวนมลูค่าของหลกัประกนั
ที่ก าหนด 
 ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูค้  า้ประกัน และหลกัประกันทุกปี 
ทัง้นี ้เพื่อใหท้ราบว่าหลกัประกันนัน้มีราคาเพียงพอที่จะคุม้กับความรบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่และลกูจา้ง
ของสหกรณ ์และเพื่อแกปั้ญหากรณีที่ผูค้  า้ประกันถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลกัประกนั มี
ราคาเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง อนึ่ง เมื่อปรากฏว่าหลักประกันเปลี่ยนแปลงในท างลดลง  ให้
คณะกรรมการด าเนินการรีบด าเนินการเรียกหลกัประกนัจากเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์ เพื่อเติมให้
เพียงพอที่จะคุม้กบัลกัษณะและปรมิาณงานในความรบัผิดชอบทนัที 
  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการละเลยไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 19 หรือข้อ 25 คณะกรรมการ
ด าเนินการจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่สหกรณ์ ฐานละเวน้ไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่โดย
รว่มกนัชดใชค่้าเสียหาย จนครบจ านวนใหแ้ก่สหกรณ ์
 ข้อ 27. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกขึน้ไป 
ประธานกรรมการตอ้งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อไดร้บัความเห็นชอบแลว้
ประธานกรรมการจึงสั่งแต่งตัง้ได ้แต่ถา้เป็นต ่ากว่าหวัหนา้แผนกก็ใหผู้จ้ดัการมีอ านาจสั่งแต่งตัง้ได้ 
 

หมวดที ่5 
การปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง หรือผู้จัดการและการเปล่ียนตัวผู้จัดการ 

ขอ้ 28. ถ้าต าแหน่งเจา้หน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ว่างลง และยังไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ ้ใดด ารง
ต าแหน่งนัน้ หรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ป็นครัง้คราว ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้
เจา้หน้าที่ของสหกรณ์ที่เห็นว่าสมควรรกัษาการในต าแหน่ง หรือรกัษาการแทนชั่วคราวได ้แต่การสั่งให้
รกัษาการในต าแหน่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 29. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผูจ้ัดการ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดใหม้ีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชี  และการเงินกับบรรดาทรพัยส์ินตลอดจนผลิตผลและสินคา้อ่ืน ๆ ของสหกรณ ์ เพื่อ
ทราบฐานะอนัแทจ้รงิของสหกรณก์่อนที่จะไดส้ง่มอบงาน 
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หมวดที ่6 
การเล่ือนเงนิเดือนหรือค่าจ้าง 

ขอ้ .30. การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจา้งของเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ  
การริเริ่ม  ความอุตสาหะ  ความรบัผิดชอบ  คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ที่  ตลอดจนความประพฤติ  
และสมรรถภาพในการปฏิบติังานในรอบปีทางบญัชีที่แลว้ของสหกรณ ์ทัง้นี ้ตอ้งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ส าหรบัเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 

ขอ้ 31.ผูจ้ัดการมีอ านาจเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจา้งของเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งต าแหน่งไม่สูงกว่า
หัวหน้าแผนกในปีหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกิน 1 ขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ผูจ้ ัดการจะเลื ่อนเงินเดือนของเจ ้าหนา้ที่ต  าแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ัดการดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 32. การเลื่อนเงินเดือนของผูจ้ดัการ  เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 33. เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้ง ซึ่งมีเวลาท างานในสหกรณไ์ม่ครบรอบปีทางบญัชีของสหกรณห์รือมี

ขอ้บกพร่องในรอบปีทางบญัชีที่แลว้ดงัต่อไปนี ้ ไม่ใหไ้ดร้บัการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจา้ง 
ก. มีวนัลาเกิน 30 วนัเวน้แต่ 

(1) ลาป่วยซึ่งตอ้งใชเ้วลารกัษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกนั คราวเดียวกนัหรือ
หลายคราวรวมกนัไม่เกิน 60 วนั 

(2) ลาอปุสมบทไม่เกิน 120 วนั 
(3) ลาคลอดบตุรก่อนและหลงัคลอดครรภห์นึ่งไม่เกิน 98 วนั (โดยไดร้บัเงินเดือนหรือ

ค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบหา้วนั) 
(4) ลาป่วยเนื่องจากอบุติัเหตจุากการไปปฏิบติังานของสหกรณ ์

ข. ถกูลงโทษทางวินยั  เวน้แต่โทษภาคทณัฑ ์

หมวดที ่7 
การจ่ายเงนิโบนัส 

ขอ้ 34. เมื่อสิน้ปีทางบญัชีหนึ่ง ๆ สหกรณอ์าจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนัสเจา้หนา้ที่และลูกจา้งได้
ตามมติคณะกรรมการด าเนินการและมติที่ประชมุใหญ่ 

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนัสที่จะจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้าที่และลูกจา้งของ 
สหกรณต์ามส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคนอย่างสงูไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งไดร้บัในเดือนสุดทา้ย
ของปีทางบญัชีนัน้ 
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เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณผ์ูใ้ดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบญัชีใดๆใหไ้ดร้บัเงินโบนสัลดลง
ตามสว่นแห่งเวลาท างานในปีนัน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่
และลูกจ้างของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นั้นปฏิบัติหน้าที่
ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็นประจ า ไม่อุทิศเวลาใหแ้ก่งานสหกรณ ์ ลาหยุดในระหว่างปีทางบญัชีเกิน
สมควรทัง้ไม่พยายามขวนขวายแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพรอ่งของตนตามที่คณะกรรมการด าเนินการได้
ใหค้วามเห็นแนะน าเช่นว่านัน้ 

 
หมวดที ่8 

 
การเลิกจ้างและการพ้นสภาพจากการเป็นเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ ์

 
ขอ้ 36. สหกรณจ์ะถือว่าเจา้หนา้ที่ของสหกรณพ์น้สภาพจากการเป็นเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของ

สหกรณด์ว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดดงัต่อไปนี ้
(1) เจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณถ์ึงแก่กรรม 
(2) เจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณล์าออก 
(3) เจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณเ์กษียณอายุ 

 สหกรณ์ก าหนดให้เจ้าหน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปี
บรบิรูณใ์นวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อสหกรณ ์คณะกรรมการด าเนินการอาจจา้ง
บคุคลที่มีอายเุกินกว่า หกสิบ ปี บรบิรูณ ์แต่ไม่เกิน เจ็ดสิบ ปีบรบิรูณ ์ในวนัสิน้ปีทางบญัชี เป็นผูจ้ดัการ โดย
ใหต่้อสญัญาจา้งเป็นคราวๆละไม่เกิน หนึ่งปี และตอ้งผ่านการประเมินสมรรถภาพก่อนการด ารงต าแหน่ง 

(4) สิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาจา้ง 
(5) ไดร้บัโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผิด 

ที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
(6) เป็นบคุคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
(7) การถกูเลิกจา้ง 

(7.1) การเลิกจา้งโดยจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณซ์ึ่ง 
ถกูเลิกจา้งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้

  (7.1.1) เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณท์ี่มีสขุภาพเสื่อมโทรมทุพพล 
ภาพอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานต่อไปได ้
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    (7.1.2) สหกรณต์อ้งยุบต าแหน่ง และไม่สามารถโอนไปท างานในหนา้ที่
อ่ืนที่เหมาะสมได ้
    (7.1.3) ประสิทธิภาพหรือผลงานในการท างานของเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้ง
ของสหกรณไ์ม่ไดม้าตรฐานโดยผูบ้งัคบับญัชาไดต้กัเตือนแลว้และไม่สามารถปฏิบติังานใหดี้ขึน้ได ้
    (7.1.4) เจา้หนา้ที่หรือลกูจา้งของสหกรณท์ี่เป็นโรคจิต หรือมีพฤติกรรมที่
มีจิตบกพรอ่ง 
    (7.1.5) เกษียณอาย ุ
   (7.2) การเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์
ซึ่งถกูเลิกจา้งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
    (7.2.1) ทจุรติต่อหนา้ที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ ์
    (7.2.2) จงใจท าใหส้หกรณไ์ดร้บัความเสียหาย 
    (7.2.3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดร้ับความเสียหายอย่าง
รา้ยแรง 
    (7.2.4) ฝ่าฝืนขอ้บังคับเก่ียวกับการท างานหรือระเบียบหรือค าสั่งของ
สหกรณอ์นัชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรมและสหกรณไ์ดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ เวน้แต่กรณีที่รา้ยแรง
ไม่จ าเป็นตอ้งตักเตือน หนงัสือเตือนใหม้ีผลบงัคับใชไ้ดไ้ม่เกินหนึ่งปี นบัแต่วนัที่เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของ
สหกรณไ์ดก้ระท าผิด 
    (7.2.5) ละทิง้หนา้ที่เป็นเวลา สาม วนัท างานติดต่อกนัไม่ว่าจะมีวนัหยดุ
คั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตอุนัควร 
    (7.2.6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หากเป็น
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสียหาย 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อสหกรณ ์คณะกรรมการด าเนินการอาจจา้ง
บคุคลที่มีอายเุกินกว่า หกสิบ ปีบรบิรูณ ์ในวนัสิน้ปีทางบญัชี เป็นเจา้หนา้ที่สหกรณ ์นอกเหนือจากต าแหน่ง
ผูจ้ัดการ โดยใหต่้อสญัญาจา้งเป็นคราวๆละไม่เกิน หนึ่งปี และตอ้งผ่านการประเมินสมรรถภาพก่อนการ
ด ารงต าแหน่ง 
 สหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ที่สหกรณจ์า้งไว ้โดยมีก าหนดระยะเวลาการ
จา้งแน่นอนตามสญัญาจา้ง และถกูเลิกจา้งตามก าหนดระยะเวลาของสญัญาจา้งนัน้ 
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หมวดที ่9 

 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ขอ้ 37.  การหยดุกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณม์ีความจ าเป็นโดยเหตหุนึ่งเหตใุดที่ส  าคญั
อันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของสหกรณจ์นท าใหส้หกรณไ์ม่สามารถประกิจการไดต้ามปกติซึ่ง
มิใช่เหตุสุดวิสยัตอ้งหยุดกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว สหกรณจ์ะจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ที่
และลกูจา้งของสหกรณใ์นอตัรารอ้ยละ 75 ของค่าจา้งในวนัท างานที่เจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณไ์ดร้บั
ก่อนสหกรณห์ยดุกิจการตลอดระยะเวลาที่สหกรณไ์ม่ไดใ้หเ้จา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณท์ างาน 
 สหกรณ์จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์และพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลว่งหนา้เป็นหนงัสือก่อนวนัเริ่มหยดุกิจการตามวรรคก่อนไม่นอ้ยกว่า สาม วนัท าการ 
 ขอ้ 38.  กฎ ระเบียบ อ่ืนๆ 

(1) กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ซึ่งใชบ้งัคบักบัสว่นงานใดสว่นงานหนึ่งเป็นการเฉพาะให ้ถือว่า 
เป็นสว่นหนึ่งของขอ้บงัคบัในการท างานนีด้ว้ย ทัง้นี ้รวมถึงใบสมคัรงาน สญัญาจา้ง หนงัสือค า้ประกนัและ
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

(2) การใดที่มิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
(3) กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี ้ใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ขอ้ 39. การบงัคบัใช ้
(1) ใหเ้จา้หนา้ที่สหกรณท์ุกระดบั ศึกษาระเบียบนีใ้หม้ีความเขา้ใจอย่างชดัแจง้เพื่อ 

ใหม้ีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ทุกคน 
(2) เจา้หนา้ที่ของสหกรณท์ุกคนจะปฏิเสธว่าไม่ทราบเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์และแนว 

ปฏิบติัตามระเบียบนีไ้ม่ได ้
(3) เจา้หนา้ที่ระดบับงัคบับญัชา และคณะกรรมการด าเนินการ เป็นผูค้วบคมุดแูล 

ใหเ้จา้หนา้ที่ระดบัปฏิบติัการ ปฏิบติัตามอย่างถกูตอ้งและเครง่ครดั 
(4) ระเบียบนีม้ีผลบงัคบัใชต้ามขอ้ 2 

 ประกาศให้ไว้ ณ วันที ่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
                        (ลงชื่อ)………………………………… 

(นายเทอดศกัดิ ์จนัทรส์กุรี) 
                              ประธานกรรมการด าเนินการ 

                                  สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นปทมุธานี จ ากดั 



หนา้ 13 

ระเบียบสหกรณว์า่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

บัญชีอัตราเงนิเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างสหกรณแ์นบท้ายระเบียบฯดังนี้ 

ขัน้ ลกูจา้ง เจา้หนา้ที่ ผูช้่วยผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ 

42    69,220.00 

41.5    68,230.00 

41    67,230.00 

40.5    66,250.00 

40    65,260.00 

39.5    64,280.00 

39    63,290.00 

38.5    62,320.00 

38    61,340.00 

37.5    60,360.00 

37    59,390.00 

36.5    58,420.00 

36   42,660.00 57,460.00 

35.5   42,060.00 56,490.00 

35   41,470.00 55,540.00 

34.5   40,880.00 54,580.00 

34   40,290.00 53,670.00 

33.5   39,690.00 52,760.00 

33   39,110.00 51,840.00 

32.5   38,530.00 50,930.00 

32   37,950.00 50,020.00 

31.5   37,370.00 49,130.00 

31   36,800.00 48,270.00 



หนา้ 14 

ระเบียบสหกรณว์า่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

30.5   36,230.00 47,410.00 

30  29,370.00 35,660.00 46,620.00 

29.5  28,920.00 35,090.00 45,840.00 

29  28,490.00 34,520.00 45,060.00 

28.5  28,050.00 33,950.00 44,280.00 

28  27,620.00 33,400.00 43,530.00 

27.5  27,190.00 32,860.00 42,770.00 

27  26,760.00 32,320.00 42,010.00 

26.5  26,340.00 31,780.00 41,260.00 

26 22,250.00 25,910.00 31,250.00 40,510.00 

25.5 21,920.00 25,490.00 30,710.00 39,770.00 

25 21,590.00 25,070.00 30,200.00 39,020.00 

24.5 21,250.00 24,660.00 29,690.00 38,280.00 

24 20,920.00 24,240.00 29,180.00 37,600.00 

23.5 20,600.00 23,830.00 28,670.00 36,920.00 

23 20,280.00 23,420.00 28,170.00 36,250.00 

22.5 19,960.00 23,010.00 27,670.00 35,570.00 

22 19,640.00 22,610.00 27,190.00 34,900.00 

21.5 19,330.00 22,210.00 26,700.00 34,220.00 

21 19,020.00 21,800.00 26,210.00 33,550.00 

20.5 18,710.00 21,410.00 25,720.00 32,880.00 



หนา้ 15 

ระเบียบสหกรณว์า่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

20 18,390.00 21,020.00 25,250.00 32,200.00 

19.5 18,090.00 20,640.00 24,770.00 31,530.00 

19 17,800.00 20,270.00 24,300.00 30,850.00 

18.5 17,510.00 19,900.00 23,830.00 30,190.00 

18 17,220.00 19,550.00 23,370.00 29,520.00 

17.5 16,940.00 19,210.00 22,910.00 28,870.00 

17 16,660.00 18,860.00 22,450.00 28,220.00 

16.5 16,380.00 18,520.00 22,000.00 27,570.00 

16 16,110.00 18,180.00 21,540.00 26,930.00 

15.5 15,840.00 17,850.00 21,080.00 26,280.00 

15 15,570.00 17,510.00 20,630.00 25,640.00 

14.5 15,300.00 17,190.00 20,180.00 25,010.00 

14 15,040.00 16,870.00 19,730.00 24,370.00 

13.5 14,780.00 16,550.00 19,290.00 23,740.00 

13 14,530.00 16,230.00 18,840.00 23,150.00 

12.5 14,280.00 15,900.00 18,400.00 22,570.00 

12 14,030.00 15,590.00 17,970.00 22,010.00 

11.5 13,790.00 15,280.00 17,530.00 21,460.00 

11 13,540.00 14,970.00 17,100.00 20,920.00 

10.5 13,300.00 14,660.00 16,670.00 20,380.00 

10 13,060.00 14,360.00 16,240.00 19,870.00 



หนา้ 16 

ระเบียบสหกรณว์า่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ ์

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

9.5 12,820.00 14,060.00 15,820.00 19,370.00 

9 12,580.00 13,760.00 15,390.00 18,880.00 

8.5 12,340.00 13,460.00 14,970.00 18,400.00 

8 12,100.00 13,170.00 14,550.00 17,950.00 

7.5 11,870.00 12,880.00 14,140.00 17,510.00 

7 11,640.00 12,590.00 13,770.00 17,080.00 

6.5 11,410.00 12,300.00 13,410.00 16,640.00 

6 11,180.00 12,020.00 13,070.00 16,200.00 

5.5 10,950.00 11,740.00 12,730.00 15,780.00 

5 10,720.00 11,460.00 12,380.00 15,350.00 

4.5 10,510.00 11,190.00 12,040.00 14,930.00 

4 10,290.00 10,920.00 11,760.00 14,520.00 

3.5 10,070.00 10,650.00 11,480.00 14,120.00 

3 9,850.00 10,390.00 11,200.00 13,760.00 

2.5 9,640.00 10,130.00 10,920.00 13,390.00 

2 9,440.00 9,870.00 10,650.00 13,040.00 

1.5 9,230.00 9,620.00 10,380.00 12,690.00 

1 9,020.00 9,380.00 10,110.00 12,330.00 

 


