
ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังาจาํกัด 

ว่าด้วย  เจ้าหน้าที�สหกรณ์ พ.ศ.2560 
−−−−−−−−−−−−−− 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้66(8)และขอ้91(7)ที$ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที$ 
35คราวประชุม ครั. งที$5 วนัที$10 เมษายน พ.ศ.2560 ไดมี้มติยกเลิกใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังาจาํกดั ว่าดว้ย เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ พ.ศ.2555 และไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ที$สหกรณ์ พ.ศ.2560ใหม่ 
ดงัต่อไปนี.  
 ขอ้  1 ระเบียบนี. เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังาจาํกดัว่าดว้ย เจา้หนา้ที$สหกรณ์
พ.ศ.2560” 
 ขอ้  2  ระเบียบนี.ใหใ้ชบ้งัคบัตั.งแต่วนัที$ 10  เมษายน  พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ในวนัที$ใชร้ะเบียบนี.ใหย้กเลิก 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาํหรับเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ พ.ศ.2545 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการลาสาํหรับเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ พ.ศ.2546 
(3) ระเบียบวา่ดว้ยอาํนาจหนา้ที$และความรับผิดชอบของผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที$อื$น พ.ศ.2545 
(4) ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ แกไ้ขเพิ$มเติม (ฉบบัที$ 1) พ.ศ.2557 
(5) ระเบียบวา่ดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2546 
(6) ระเบียบวา่ดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2546 
(7) ระเบียบวา่ดว้ยค่าเช่าบา้นเจา้หนา้ที$สหกรณ์ พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพิ$มเติม ฉบบัที$ 1 พ.ศ.2549 
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินเพิ$มช่วยค่าครองชีพเจา้หนา้ที$สหกรณ์ พ.ศ.2555 
(9) ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าอาหารทาํการนอกเวลาของเจา้หนา้ที$ พ.ศ.2537 
(10) ประกาศอตัราบญัชีเงินเดือนเจา้หนา้ที$สหกรณ์ ลงวนัที$ 16 กรกฎาคม 2558 
(11) บรรดาประกาศคาํสั$งมติระเบียบอื$นใดที$ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ซึ$งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี.ให ้

ยกเลิกและใหใ้ชร้ะเบียบนี.แทน 
 ขอ้ 4 ในระเบียบนี.   
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
  “ประธานกรรมการ”หมายถึงประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
  “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา 
จาํกดั  
  “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
  “รองผูจ้ดัการ” หมายถึง รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
  “เจา้หนา้ที$” หมายถึง เจา้หน้าที$และลูกจา้งประจาํ ผูป้ฏิบติังานในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา จาํกดั  
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หมวด  1 
อัตรากําลังและตาํแหน่งเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

 ขอ้5ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หนา้ที$ตามจาํนวนที$จาํเป็นแก่การปฏิบติังานประจาํของสหกรณ์ 
 ขอ้  6ตาํแหน่งเจา้หนา้ที$สหกรณ์มีดงันี.  
   ก.เจา้หนา้ที$ 
    1.  เจา้หนา้ที$การเงิน 

2.  เจา้หนา้ที$บญัชี 
3.  เจา้หนา้ที$บริหารงานทั$วไป 
4.  เจา้หนา้ที$วิเคราะห์สินเชื$อ 

    5.  เจา้หนา้ที$คอมพิวเตอร์ 
6.  ลูกจา้ง 

ข. หวัหนา้งาน 
ค. รองผูจ้ดัการ 
ง. ผูจ้ดัการ 

หมวด 2 
อํานาจหน้าที�และความรับผดิชอบของผู้จดัการและเจ้าหน้าที� 

ผู้จดัการสหกรณ์ 
 ขอ้7ผูจ้ดัการสหกรณ์มีหน้าที$จดัการทั$วไปและความรับผิดชอบเกี$ยวกบับรรดากิจการประจาํของสหกรณ์
ตามที$กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลอดจนปฏิบติัตามนโยบายของคณะกรรมการดาํเนินการตรวจตราควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที$เพื$อใหง้านสหกรณ์ดาํเนินตามเป้าหมายบงัเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชนแ์ก่สมาชิก 

รองผู้จดัการ 
 ขอ้8รองผูจ้ดัการ มีอาํนาจหนา้ที$และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานดงัต่อไปนี.  
  (1)  ปฏิบติัหนา้ที$ตามที$คณะกรรมการดาํเนินการหรือผูจ้ดัการมอบหมาย 
  (2)  ในกรณีที$ผูจ้ดัการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที$ไดใ้หร้องผูจ้ดัการเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที$แทน 
  (3)  ปฏิบัติการอื$นๆตามที$คณะกรรมการดาํเนินการหรือผูจ้ดัการมอบให้หรือตามที$ควรกระทาํเพื$อให้
กิจการในหนา้ที$ของตนลุล่วงไปดว้ยดี  ยกเวน้การอนุมติัเงินกูแ้ละธุรกรรมทางดา้นการเงินการคลงั 

เจ้าหน้าที� 
 ขอ้9เจา้หนา้ที$การเงินมีหนา้ที$และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเกี$ยวกบังานต่อไปนี.  
  (1)  ช่วยปฏิบัติงานที$เป็นหน้าที$ของเหรัญญิกหรือกรรมการซึ$ งไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบเกี$ยวกับ
การเงินของสหกรณ์ 
  (2)  รับจ่ายเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอาํนาจที$ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 
                (3)  ลงบญัชีสมุดเงินสดรับสมุดเงินสดจ่ายและรวบรวมหลกัฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์และเสนอ
เงินสดรับจ่ายพร้อมหลกัฐานการรับจ่ายให้ผูจ้ดัการหรือประธานกรรมการหรือผูที้$ไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการทราบเป็นประจาํ 
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  (4)  จดัทาํทะเบียนจ่ายเงินเดือนเงินสวสัดิการต่างๆตามที$เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บ 
  (5)  จดัทาํทะเบียนเงินสะสมเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ 
  (6)  จดัทาํเกี$ยวกบัการรับฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 
  (7)  ปฏิบติังานอื$นๆตามที$ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้10เจา้หนา้ที$บญัชีมีหนา้ที$และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเกี$ยวกบังานดงัต่อไปนี.  
  (1)  แยกใบสาํคญัหรือสลิป รายการรับจ่ายเงินซึ$ งเจา้หนา้ที$การเงินมอบใหต้ามประเภทการจ่ายหรือรับทุก
วนัเมื$อหมดเวลาปฏิบติังานประจาํวนั 
  (2)  ลงรายการรับจ่ายตามสลิปที$แยกแลว้ในสมุดสรุปประจาํวนั 
  (3)  ลงรายการผา่นจากสมุดสรุปประจาํวนัเขา้สมุดรวมบญัชีทั$วไป 
  (4)  จดัทาํงบทดลองประจาํเดือนทดสอบความถูกตอ้งของบญัชี 
  (5)  จดัทาํและควบคุมงบคงเหลือทา้ยแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุน้บญัชีเงินกูซึ้$ งเจา้หนา้ที$หน่วยต่างๆส่งมาว่า
ตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทั$วไปหรือไม่เป็นประจาํเดือนรวมทั. งจัดส่งสําเนาทะเบียนหุ้นและแจ้งการ
เปลี$ยนแปลงทะเบียนดงักล่าวภายใน 90 วนันบัแต่วนัที$มีการเปลี$ยนแปลง 
  (6)  ปฏิบติังานอื$นๆตามที$ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้11เจา้หนา้ที$บริหารงานทั$วไปมีหนา้ที$และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเกี$ยวกบังานดงัต่อไปนี.  
  (1)  ทาํหนา้ที$งานสารบรรณโดยทั$วไป 
  (2)  รับสมคัรผูเ้ขา้เป็นสมาชิกโดยจดัทาํทะเบียนสมาชิกและดชันีชื$อสมาชิกตามอกัษรรวมทั.งจดัส่งสาํเนา
ทะเบียนสมาชิกและแจง้การเปลี$ยนแปลงทะเบียนดงักล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายใน 90 วนันบัแต่วนัที$มี
การเปลี$ยนแปลง 
  (3)  รับคาํขอกูเ้งินจากสมาชิกและตรวจสอบคาํขอกูเ้งินโดยทาํทะเบียนคาํขอกูเ้งินแต่ละประเภทไว ้
  (4)  รวบรวมและเกบ็รักษาคาํขอกูห้นงัสือกูแ้ละหนงัสือคํ.าประกนั 
  (5)  รับหนงัสือแสดงความจาํนงการเปลี$ยนแปลงค่าหุน้เงินงวดชาํระหนี.  
  (6)  รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถูกตอ้งต่างๆ 
  (7)  รับผิดชอบงานประชาสมัพนัธ์และงานบรรจุแต่งตั.ง 
  (8)  รับส่งบันทึกเสนอและร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี$ยวกับการดําเนินการและการติดต่อทั$วไปของ
สหกรณ์รวมทั.งเกบ็รักษาเอกสารของสหกรณ์ไวต้ามลกัษณะและประเภทของเอกสารนั.นๆ 
  (9)  รับผิดชอบงาน ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ทั.งหมด 
  (10)  ปฏิบติังานอื$นๆตามที$ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 12เจา้หนา้ที$สินเชื$อมีหนา้ที$และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเกี$ยวกบังานต่อไปนี.  
  (1)  ตรวจสอบคาํขอกูเ้งินสามญัฉุกเฉินและพิเศษของสมาชิกเกี$ยวกบัการถือหุน้และหนี. สิน 
  (2)  จดัทาํบญัชีเงินกูแ้ละทะเบียนหุน้รายตวัใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
  (3)  คิดเงินปันผลตามหุน้ทุกๆวนัสิ.นปีทางบญัชีและทาํรายการจ่ายเงินปันผลโดยประสานงานกบัฝ่าย
จดัเกบ็ 
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  (4)  จดัทาํรายการหุน้หนี.คงเหลือรายตวัประจาํเดือนและรายหน่วยตรวจสอบกบัยอดคุมของฝ่ายบญัชีให้
ถูกตอ้ง 
  (5) จดัทาํรายการเกบ็เงินประจาํเดือน 
  (6)  แจง้หุน้หนี.คงเหลือทุก 6 เดือนในรอบหนึ$งปีทางบญัชีใหส้หกรณ์จงัหวดัทราบ 
  (7)  จดัทาํทะเบียนเงินงวดชาํระหนี.  
  (8)  จดัทาํใบเสร็จรับเงินประจาํเดือนและใบเสร็จรับเงินก่อนถึงกาํหนด 
  (9)  คิดเงินเฉลี$ยคืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทุกสิ.นปีโดยประสานงานกบัฝ่ายทะเบียนหุ้นและ
บญัชีเงินกู ้
  (10) จดัทาํทะเบียนสหกรณ์หนงัสือกูเ้งินสามญัฉุกเฉินและพิเศษ 
  (11) ปฏิบติังานอื$นๆตามที$ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการหรือคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้13เจา้หนา้ที$คอมพิวเตอร์มีหนา้ที$และความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเกี$ยวกบังานต่อไปนี.  
(1) ควบคุมดูแลการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
(2) ดาํเนินการใหร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทนัสมยัและ 

มั$นคงปลอดภยัตามนโยบายการรักษาความปลอดภยัของสหกรณ์ 
(3) ติดตั.งค่าการรักษาความปลอดภยัของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายใหส้ามารถป้องกนั 

บุคคลที$ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบได้ง่ายได้แก่ความยาวของรหัสผ่านระยะเวลาการเปลี$ยนแปลงรหัสผ่าน
ระยะเวลาการตั.งเวลาพกัหนา้จอในกรณีผูใ้ชง้านไม่อยูที่$เครื$องเป็นตน้ 

(4) มีหนา้ที$รับผิดชอบในการบริหารจดัการผูใ้ชง้านเกี$ยวกบัการสร้าง/เปลี$ยนแปลง/ลบชื$อผูใ้ชง้าน 
(username)โดยการกาํหนดสิทธิการใชง้านจะตอ้งเป็นไปตามหนา้ที$ความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน 

(5) มีหนา้ที$สอบทานสิทธิการใชง้านของเจา้หนา้ที$ในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให ้
สอดคลอ้งกบัหนา้ที$ความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งเป็นประจาํทุกปี 

(6)บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั$นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื.นที$การทาํงาน
ทั.งหมดไดแ้ก่ 

1.กาํหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเครือข่ายใหก้บัผูที้$ไดรั้บอนุญาตเท่านั.น 
2.จดัทาํการปรับปรุงแผนผงัเครือข่ายและอุปกรณ์ที$เกี$ยวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนั 
3.มีการตรวจสอบหรือเฝ้าระวงัเกี$ยวกบัการรักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์แม่ 

ข่ายอยา่งสมํ$าเสมอ 
   4.ติดตั.งระบบป้องกนัไวรัสกบัเครื$องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและปรับปรุงระบบป้องกนัไวรัส 
ใหเ้ป็นปัจจุบนัสมํ$าเสมอ 

(6) จดัทาํตารางแผนการสาํรองขอ้มูลและวิธีการกูคื้นขอ้มูลและใหมี้การสาํรองขอ้มูลและการทดสอบ 
การกูคื้นขอ้มูลเป็นไปตามแผนที$กาํหนดไดแ้ก่ 
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1.กาํหนดตารางแผนการสาํรองขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
2.กาํหนดใหส้าํรองขอ้มูลจากระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ที$สหกรณ์ใชใ้นเครื$องคอมพิวเตอร์ที$แยก 

ต่างหากจากเครื$องแม่ข่ายหลกัของสหกรณ์จาํนวน 1 ชุดเป็นประจาํทุกวนัทาํการของสหกรณ์และสาํรองขอ้มูลไวใ้น
สื$อบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 1 ชุดเป็นประจาํทุกเดือน 

3.กาํหนดใหส้าํรองโปรแกรมฐานขอ้มูลที$เกี$ยวกบัระบบปฏิบติัการระบบฐานขอ้มูลและระบบ 
บญัชีคอมพิวเตอร์ไวใ้นสื$อบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 1 ชุดเป็นประจาํทุก 3 เดือน 

4.ใหเ้จา้หนา้ที$ผูรั้บผิดชอบระบบงานสาํรองขอ้มูลในสื$อบนัทึกขอ้มูลและติดฉลากที$มี 
รายละเอียดโปรแกรมระบบงานวนัเดือนปีจาํนวนหน่วยขอ้มูล 
   5.จดัเกบ็สื$อบนัทึกขอ้มูลไวใ้นที$ปลอดภยัทั.งในและนอกสาํนกังานสหกรณ์และใหส้ามารถ 
นาํมาใชง้านไดท้นัทีในกรณีที$มีเหตุฉุกเฉิน 

ในการปฏิบัติหน้าที$ ผู ้จัดการเจ้าหน้าที$ ต้องกระทําตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบ ประกาศ มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนคาํสั$งของผูบ้งัคบับญัชาในกรณีที$ไม่มีกฎหมายบงัคบัระเบียบหรือคาํสั$งดงัว่านั.นก็ตอ้ง
กระทาํตามทางอนัสมควรเพื$อให้บงัเกิดผลดีแก่สหกรณ์เพื$อเป็นขอ้ผูกพนัให้ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที$ลงลายมือชื$อ
รับทราบในการปฏิบติัหนา้ที$ไวด้ว้ย 

หมวด3 
อัตราเงนิเดือนและเงนิประจาํตําแหน่ง 

 ขอ้14ให้คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดอตัราเงินเดือนสําหรับเจา้หน้าที$สหกรณ์ไดต้ามความจาํเป็นให้
สอดคลอ้งกบัดชันีผูบ้ริโภคหรือประกาศปรับอตัราค่าจา้งตามกฎหมายแรงงานคาํแนะนาํของชุมนุมสหกรณ์ออม 
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดัและคาํแนะนาํของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกาํหนดอตัราเงินเดือนสาํหรับเจา้หนา้ที$ 
สหกรณ์และลูกจา้ง ไวด้งันี.   เวน้แต่อตัราขั.นตํ$าใหเ้ป็นไปตามที$กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานกาํหนด 
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เทยีบขั1น ขั1น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที� หัวหน้างาน รองผู้จัดการ ผู้จัดการ

1 9,000.00             12,000.00            15,000.00             17,000.00             19,000.00            

1.5 9,200.00             12,280.00            15,370.00             17,400.00             19,470.00            

2 9,400.00             12,590.00            15,740.00             17,830.00             19,930.00            

2.5 9,600.00             12,890.00            16,130.00             18,250.00             20,420.00            

3 9,800.00             13,210.00            16,510.00             18,700.00             20,910.00            

3.5 10,000.00           13,530.00            16,920.00             19,140.00             21,430.00            

4 10,200.00           13,870.00            17,320.00             19,610.00             21,940.00            

4.5 10,400.00           14,200.00            17,750.00             20,070.00             22,480.00            

5 10,600.00           14,560.00            18,170.00             20,560.00             23,020.00            

5.5 10,800.00           14,900.00            18,620.00             21,050.00             23,590.00            

6 11,000.00           15,270.00            19,060.00             21,570.00             24,150.00            

6.5 11,200.00           15,640.00            19,530.00             22,080.00             24,750.00            

7 11,400.00           16,030.00            19,990.00             22,620.00             25,330.00            

7.5 11,600.00           16,410.00            20,480.00             23,160.00             25,950.00            

8 11,800.00           16,820.00            20,970.00             23,730.00             26,570.00            

8.5 12,000.00           17,220.00            21,490.00             24,290.00             27,220.00            

9 12,200.00           17,650.00            22,000.00             24,890.00             27,870.00            

9.5 12,400.00           18,070.00            22,540.00             25,470.00             28,560.00            

10 12,600.00           18,520.00            23,080.00             26,090.00             29,230.00            

10.5 12,800.00           18,960.00            23,650.00             26,710.00             29,950.00            

11 13,000.00           19,430.00            24,210.00             27,360.00             30,660.00            

11.5 13,200.00           19,890.00            24,810.00             28,010.00             31,410.00            

12 13,400.00           20,380.00            25,390.00             28,700.00             32,160.00            

12.5 13,600.00           20,870.00            26,010.00             29,370.00             32,910.00            

13 13,800.00           21,390.00            26,630.00             30,090.00             33,700.00            

13.5 14,000.00           21,900.00            27,280.00             30,800.00             34,480.00            

14 14,200.00           22,440.00            27,930.00             31,550.00             35,310.00            

14.5 14,400.00           22,980.00            28,620.00             32,300.00             36,130.00            

15 14,600.00           23,550.00            29,290.00             33,090.00             37,000.00            

บัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จํากัด
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ขั1น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที� หัวหน้างาน รองผู้จัดการ ผู้จัดการ

15.5 14,800.00           24,110.00            30,010.00             33,870.00             37,860.00            

16 15,000.00           24,710.00            30,720.00             34,700.00             38,770.00            

16.5 15,200.00           25,290.00            31,470.00             35,520.00             39,670.00            

17 15,400.00           25,910.00            32,220.00             36,390.00             40,620.00            

17.5 15,600.00           26,530.00            33,010.00             37,250.00             41,570.00            

18 15,800.00           27,180.00            33,790.00             38,160.00             42,570.00            

18.5 16,000.00           27,830.00            34,620.00             39,060.00             43,560.00            

19 16,200.00           28,520.00            35,440.00             40,010.00             44,610.00            

19.5 16,400.00           29,190.00            36,310.00             40,960.00             45,640.00            

20 16,600.00           29,910.00            37,170.00             41,960.00             46,740.00            

20.5 16,800.00           30,620.00            38,080.00             42,950.00             47,830.00            

21 17,000.00           31,370.00            38,980.00             44,000.00             48,980.00            

21.5 17,200.00           32,120.00            39,930.00             45,030.00             50,120.00            

22 17,400.00           32,910.00            40,880.00             46,130.00             51,330.00            

22.5 17,600.00           33,690.00            41,880.00             47,220.00             52,520.00            

23 17,800.00           34,520.00            42,870.00             48,370.00             53,780.00            

23.5 18,000.00           35,340.00            43,920.00             49,510.00             55,040.00            

24 18,200.00           36,210.00            44,950.00             50,720.00             56,360.00            

24.5 18,400.00           37,070.00            46,050.00             51,910.00             57,680.00            

25 18,600.00           37,980.00            47,140.00             53,170.00             59,070.00            

25.5 18,800.00           38,880.00            48,290.00             54,430.00             60,450.00            

26 19,000.00           39,830.00            49,430.00             55,750.00             61,910.00            

26.5 19,200.00           40,780.00            50,640.00             57,070.00             63,350.00            

27 19,400.00           41,780.00            51,830.00             58,460.00             64,880.00            

27.5 19,600.00           42,770.00            53,090.00             59,840.00             66,390.00            

28 19,800.00           43,820.00            54,350.00             61,300.00             67,990.00            

28.5 20,000.00           44,850.00            55,670.00             62,740.00             69,580.00            

29 20,200.00           45,950.00            56,990.00             64,270.00             71,260.00            

29.5 20,400.00           47,040.00            58,380.00             65,780.00             72,920.00            

บัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จํากัด
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 ขอ้ 15ใหเ้จา้หนา้ที$ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง ดงันี.  

(1) ผูจ้ดัการ  เดือนละ  5,000 บาท 
(2) เจา้หนา้ที$คอมพิวเตอร์   เดือนละ  3,000 บาท 

 การจ่ายเงินประจาํตาํแหน่งให้จ่ายพร้อมค่าจา้งรายเดือน (เงินประจาํตาํแหน่งไม่สามารถนําไปคาํนวณ
บาํเหน็จ) 

หมวด4 
การรับสมคัรการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันการบรรจุและการแต่งตั1งเจ้าหน้าที� 

 ขอ้16ผูที้$จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั.งเป็นเจา้หนา้ที$สหกรณ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี.  
  (1) มีสญัชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ตํ$ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ถา้เป็นผูช้ายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไดรั้บการยกเวน้การเกณฑ์
ทหารแลว้ 
  (3)  เป็นผูเ้ลื$อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิV ใจ 
  (4)  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั$นเฟือนไม่สมประกอบทั.งไม่เป็นโรคเรื. อนวณัโรค
ในระยะอนัตรายโรคเทา้ชา้งในระยะที$ปรากฏอาการเป็นที$รังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพติดใหโ้ทษโรคพิษสุราเรื.อรัง
หรือโรคอยา่งอื$นตามที$คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  (5)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  (6)  ไม่เป็นผูมี้หนี. สินลน้พน้ตวั 

ขั1น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที� หัวหน้างาน รองผู้จัดการ ผู้จัดการ

30 20,600.00           48,190.00            59,760.00             67,380.00             74,680.00            

30.5 20,800.00           49,330.00            61,220.00             68,970.00             76,420.00            

31 21,000.00           50,540.00            62,660.00             70,650.00             78,260.00            

31.5 21,200.00           51,730.00            64,190.00             72,310.00             80,090.00            

32 21,400.00           52,990.00            65,700.00             74,070.00             82,020.00            

32.5 21,600.00           54,250.00            67,300.00             75,810.00             83,940.00            

33 21,800.00           55,570.00            68,890.00             77,650.00             85,960.00            

33.5 22,000.00           56,890.00            70,570.00             79,480.00             87,980.00            

34 22,200.00           58,280.00            72,230.00             81,410.00             90,100.00            

34.5 22,400.00           59,660.00            73,990.00             83,330.00             92,210.00            

35 22,600.00           61,120.00            75,730.00             85,350.00             94,430.00            

35.5 22,800.00           62,560.00            77,570.00             87,370.00             96,640.00            

36 23,000.00           64,090.00            79,400.00             89,490.00             98,970.00            

36.5 23,200.00           65,600.00            81,330.00             91,600.00             101,290.00          

37 23,400.00           67,200.00            83,250.00             93,820.00             103,730.00          

บัญชีอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จํากัด
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  (7)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจากองค์การของรัฐบาล
หรือสถาบนัอื$น 
  (8)  ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที$สุดให้จาํคุกเวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัได้
กระทาํโดยประมาท 
  (9)  ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระทาํผิดวินยัซึ$ งจะไดรั้บโทษไล่ออกหรือใหอ้อกตามระเบียบ
วา่ดว้ยวินยัการสอบสวนและการลงโทษสาํหรับเจา้หนา้ที$และลูกจา้ง 
 ขอ้17ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดการรับสมคัรคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี.  
 ขอ้18การรับสมคัรใหป้ระธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการประกาศรับสมคัรมี
กาํหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัโดยปิดประกาศไว ้ณ สาํนกังานสหกรณ์และเวบ็ไซดส์หกรณ์ 
 ขอ้ 19ให้ผูที้$ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัยื$นใบสมคัรตามแบบที$
สหกรณ์กาํหนดพร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพื.นความรู้สาํเนาทะเบียนบา้นและหนงัสือรับรองของแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ชั.นหนึ$งสาขาเวชกรรมซึ$งรับรองผูส้มคัรตามความในขอ้16 (4) และรับรองดว้ยวา่ผูส้มคัรเป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์ 
 ให้ยื$นใบสมคัรด้วยตนเองต่อเจา้หน้าที$ผูรั้บสมคัรและต้องชําระค่าธรรมเนียมสมคัรคนละ100 บาทเงิน
ค่าธรรมเนียมสมคัรนี.สหกรณ์จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใดๆ 
 ขอ้20ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั.งกรรมการขึ.นคณะหนึ$งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คนโดยใหมี้ตาํแหน่ง
เป็นประธานกรรมการคนหนึ$งและเลขานุการคนหนึ$งเพื$อดาํเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั 
 ขอ้21ในการคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบผูส้มคัรในวิชาที$กาํหนดไวใ้นขอ้22ตามที$เห็นสมควร 
 ขอ้22ในการสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัใหค้ณะกรรมการอาจจดัใหส้อบในวิชาดงัต่อไปนี.  
  (1) ความรู้เกี$ยวกบักฎหมายกฎขอ้บงัคบัระเบียบและวิธีปฏิบติังานเกี$ยวกบัสหกรณ์ 
  (2)  คณิตศาสตร์และหรือบญัชี 
  (3)  ความรู้เกี$ยวกบังานในตาํแหน่งหนา้ที$ 
  (4)  สมัภาษณ์ 
 ผูส้อบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวิชาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 และไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทั.งหมดจึงจะถือวา่เป็นผูส้อบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัได ้
 ขอ้23เมื$อการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัเสร็จสิ.นแลว้ใหป้ระธานกรรมการคดัเลือกหรือสอบ
คดัเลือกหรือสอบแข่งขนัประกาศรายชื$อผูไ้ดรั้บการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัไดต้ามลาํดบัคะแนน
ไว ้ณ สาํนกังานสหกรณ์และใหเ้สนอผลการคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัต่อคณะกรรมการดาํเนินการโดยเร็ว 
 ข้อ24ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดลาํดับที$ในบัญชีผูไ้ด้รับคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขนัไดเ้รียงลาํดบัจากคะแนนสูงมาหาตํ$าเป็นเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ถา้มีผูส้อบคดัเลือกไดค้ะแนนรวมเท่ากนั
หลายคนให้ถือคะแนนวิชาในขอ้22(1) เป็นเกณฑ์ในการตดัสินและถา้คะแนนในวิชาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยู่อีกก็ให้
คณะกรรมการดาํเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกโดยสอบสมัภาษณ์ 
 ข้อ25การบรรจุและแต่งตั. งหรือเลื$อนตําแหน่งเจ้าหน้าที$ ให้ดํารงตําแหน่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี.  
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  (1)  ลูกจา้งตามขอ้6ก. 
ก. ตอ้งเป็นผูที้$จบการศึกษาขั.นตํ$าระดบัประถมศึกษาปีที$ 6 หรือเทียบเท่าหรือ ตอ้งเป็น 

ผูไ้ดรั้บการเทียบเท่าวิชาการจากสถาบนัการศึกษาซึ$ งทางราชการรับรองและมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของ
สหกรณ์ 
  (2)  เจา้หนา้ที$ตามขอ้6ก. 

ข. ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ$ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่าหรือ 

ค. ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ$ากวา่ประโยคอาชีวศึกษาหรือ 
ง. เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาการจากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ซึ$งทาง 

ราชการรับรอง 
  (3) หวัหนา้งานตามขอ้6ข. 

ก.    ตอ้งไดรั้บปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพซึ$งเทียบเท่าไดไ้ม่ตํ$ากวา่ 
อนุปริญญาในทางที$สหกรณ์ตอ้งการหรือ 

ข. ตอ้งไดรั้บอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพซึ$งเทียบเท่าไดไ้ม่ตํ$ากวา่ 
อนุปริญญาในทางที$สหกรณ์ตอ้งการหรือ 

ค. ตอ้งมีพื.นความรู้ตามขอ้ก. และ ข. และตอ้งดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ที$ในสหกรณ์นี.  
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีหรือ 
    ง.     มีวฒิุอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํแหน่งตามที$คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  (4)  รองผูจ้ดัการตามขอ้6ค. 

ก. ตอ้งมีพื.นฐานความรู้ตามขอ้25 (2) และดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานในสหกรณ์ 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีหรือ 

ข. ตอ้งดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีหรือดาํรงตาํแหน่ง 
เจา้หนา้ที$ในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ค. มีวฒิุอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํแหน่งตามที$คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  (5)  ผูจ้ดัการตามขอ้ 6ง. 

ก. ตอ้งมีพื.นฐานความรู้ตามขอ้25 (3) และดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานในสหกรณ์ 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีหรือ 

ข. ตอ้งดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีหรือดาํรงตาํแหน่ง 
เจา้หนา้ที$ในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ค. มีวฒิุอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํแหน่งตามที$คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดในกรณีที$มี 
เหตุควรยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้นี. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นรายๆ 
 ขอ้ 26 การบรรจุและแต่งตั.งให้ดาํรงตาํแหน่งในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี.  

(1) ลูกจา้งตาม ขอ้ 6 ก. ตอ้งจบการศึกษาขั.นตํ$าระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า หรือตอ้ง 
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เป็นผูไ้ดรั้บการเทียบเท่าวิชาการจากสถาบนัการศึกษาซึ$งทางราชการรับรอง และมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ
ของสหกรณ์ฯ 

(2) เจา้หนา้ที$ตามขอ้ Y ก. 
Z. ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ$ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ  
[. ไดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ$ากวา่ประโยคอาชีวะศึกษา หรือ 
\. ไดรั้บประกาศนียบตัรจากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ซึ$งทางราชการรับรอง 
]. มีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของสหกรณ์ ฯ  

  (\) หวัหนา้งาน ตามขอ้ Y ข. 
 ตอ้งไดรั้บปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ$ งเทียบไดไ้ม่ตํ$ากว่าปริญญาตรี ในสาขาที$สหกรณ์ ฯ 
ตอ้งการ 
  (]) รองผูจ้ดัการ ตามขอ้ Y ค. 
 ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัร หรือวฒิุบตัรที$ไม่ตํ$ากวา่ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที$สหกรณ์ฯตอ้งการ 
  (^) ผูจ้ดัการตามขอ้ Y ง.  
   Z.ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัร หรือวฒิุบตัรที$ไม่ตํ$ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที$สหกรณ์
ตอ้งการ 
   [.มีวฒิุการศึกษาอื$นที$เหมาะสมแก่ตาํแหน่งที$คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
 ขอ้ 27 กรณีที$คณะกรรมการดาํเนินการเห็นควรปรับปรุงการทาํหนา้ที$หรือการดาํรงตาํแหน่งของเจา้หนา้ที$ให้
เหมาะสมหรือ ผูจ้ดัการเสนอใหป้รับปรุงและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการกส็ามารถยา้ยไปดาํรง
ตาํแหน่งได ้แต่ตอ้งใหไ้ดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนไม่ตํ$ากว่าที$ไดรั้บอยู่เดิม หรือปรับปรุงให้ไดรั้บเงินเดือนในระดบั
เดียวกนัที$ไม่ตํ$ากว่าเงินเดือนเดิม แต่ถา้ไดรั้บเงินเดือนเต็มขั.นของตาํแหน่งใหม่แลว้ การให้ไดรั้บเงินเดือนและการ
เลื$อนเงินเดือน เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 28 กรณีที$ตาํแหน่งหัวหน้างาน หรือ ตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ หรือตาํแหน่งผูจ้ดัการ ว่างลงคณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจใหส้รรหาบุคคลดาํรงตาํแหน่ง 

ก. การสรรหาบุคคลมาดาํรงตาํแหน่ง 
1. รับสมคัรสอบแข่งขนั หรือสอบคดัเลือกเป็นการทั$วไป ตามขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ Z9ขอ้ 20 

ขอ้ 21 ขอ้ 22 ขอ้ 23  และขอ้ 24 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ว่าดว้ยเจา้หนา้ที$
สหกรณ์ พ.ศ.2560 

2. สรรหาจากเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ ฯ โดยการสอบคดัเลือก หรือคดัเลือกดว้ยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

2.1 การสอบคดัเลือก 
2.1.1 รับสมคัรสอบคดัเลือกจากผูที้$มีคุณวฒิุตามขอ้ 25 โดยไม่กาํหนดอาย ุ

งานและค่าจา้งหรือเงินเดือนที$ผูส้มคัรไดรั้บอยูใ่นขณะที$สมคัร และดาํเนินการตามขอ้ Z7 ขอ้ Z8 ขอ้ Z9ขอ้ 20 
ขอ้ 21 ขอ้ 22 ขอ้ 23 และขอ้ 24 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ว่าดว้ยเจา้หนา้ที$
ของสหกรณ์ พ.ศ.2560 จนแลว้เสร็จ 
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2.1.2 การแต่งตั.งใหด้าํรงตาํแหน่งใหไ้ดรั้บเงินเดือนไม่ตํ$ากวา่ขั.นตํ$าของ 
ตาํแหน่งที$แต่งตั.ง แต่ถา้ผูส้อบคดัเลือกได ้ ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั.นตํ$าของตาํแหน่งที$แต่งตั.ง กใ็หไ้ดรั้บเงินเดือนเท่า
เดิม หรือปรับปรุงใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระดบัเดียวกนัที$ไม่ตํ$ากวา่เงินเดือนเดิม 

2.2 การคดัเลือก 
ก. คุณสมบติัของผูที้$ไดรั้บการคดัเลือก 

1.มีคุณวฒิุสาํหรับตาํแหน่งตามขอ้ 25 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ที$สหกรณ์ พ.ศ.2560 

[. มีอายกุารทาํงานในสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ [ ปี 

\. ตอ้งไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนนอ้ยกวา่ขั.นตํ$าของตาํแหน่งที$คดัเลือก 
ไม่เกิน [ ขั.น 

ข. วิธีการคดัเลือก 
Z.คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั.งคณะกรรมการคดัเลือกโดยมีตาํแหน่ง  

ประธานกรรมการ , กรรมการ และเลขานุการ ทาํการคดัเลือกจากเจา้หน้าที$ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั  ที$มีคุณสมบติัตามขอ้ ก. ขา้งตน้ 

[. คณะกรรมการคดัเลือกใหพิ้จารณาจาก 
 [.Z อายกุารทาํงานในสหกรณ์ ฯ นี.  
 [.[ ค่าจา้งหรือเงินเดือนที$รับอยูปั่จจุบนั 
 [.\ การรักษาระเบียบวินยัและการใหบ้ริการแก่สมาชิก 
 [.] ผลการปฏิบติังานที$ผา่นมาอยา่งนอ้ย [ ปี 
\. การแต่งตั.งใหด้าํรงตาํแหน่ง ใหแ้ต่งตั.งจากผูที้$ไดรั้บคะแนนคดัเลือก 

รวมสูงสุด และไม่ขึ.นบญัชีผลจากการคดัเลือกไวต่้อไป 
]. ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั.นตํ$าของตาํแหน่งที$แต่งตั.ง แต่ถา้ไดรั้บเงินเดือน 

สูงกว่าขั.นตํ$าของตาํแหน่งที$แต่งตั.งก็ใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่าเดิม หรือปรับปรุงใหไ้ดรั้บเงินเดือนในระดบัเดียวกนัที$ไม่
ตํ$ากวา่เงินเดือนเดิม 
 ขอ้29การบรรจุและแต่งตั.งเจา้หนา้ที$สหกรณ์ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนดงัต่อไปนี.  
  (1)  ผูบ้รรจุทาํงานในตาํแหน่งลูกจา้งประจาํใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนไม่เกิน 9,000.00 บาท 
  (2)  ผูบ้รรจุทาํงานในตาํแหน่งเจา้หนา้ที$ ผูมี้วุฒิการศึกษาตํ$ากวา่ระดบัปริญญาตรีใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือน
ไม่เกิน 12,000.00 บาท 
 (3)  ผูมี้วุฒิการศึกษาไม่ตํ$ากว่าปริญญาตรี หรือประกาศนียบตัรซึ$ งเทียบไดไ้ม่ตํ$ากว่าปริญญาตรี ให้บรรจุใน
อตัราเงินเดือนไม่เกิน 15,000.00 บาท 
  (4)  วฒิุอื$นๆใหบ้รรจุในอตัราซึ$งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 
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  ผูไ้ดรั้บการเลื$อนขึ.นดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้งาน ผูช่้วยผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการจะใหไ้ดรั้บเงินเดือน สูงกว่าขั.น
ตํ$าสุดของตาํแหน่งนั.นไม่ไดแ้ต่ถา้ผูน้ั.นไดรั้บเงินเดือนเดิมสูงกว่าขั.นตํ$าสุดของตาํแหน่งใหม่ก็ให้ไดรั้บขั.นที$เท่ากบั
เงินเดือนเดิมและตามกฎหมายแรงงานวา่ดว้ยค่าแรงขั.นตํ$า 

หมวด5 
การปฏิบัตหิน้าที�แทนตาํแหน่งเจ้าหน้าที�หรือผู้จดัการและการเปลี�ยนตวัผู้จดัการ 

 ขอ้30ถา้ตาํแหน่งเจา้หน้าที$ว่างและยงัมิไดแ้ต่งตั.งให้ผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งนั.นหรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ที$ไดเ้ป็นครั. งคราวประธานกรรมการมีอาํนาจสั$งให้เจา้หนา้ที$ที$เห็นสมควรรักษาการในตาํแหน่งหรือทาํ
การแทนชั$วคราวได้แต่การสั$งให้รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้างานหรือผูจ้ ัดการต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดาํเนินการก่อน 
 ขอ้31ในกรณีที$มีการเปลี$ยนตวัผูจ้ดัการใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี
และการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นของสหกรณ์เพื$อทราบฐานะอนัแทจ้ริงของสหกรณ์ก่อนที$จะไดส่้งมอบงาน 

หมวด6 
หลักประกันของเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ 

 ขอ้32 ในการบรรจุและแต่งตั.งเจา้หนา้ที$สหกรณ์ตอ้งให้เจา้หนา้ที$ทาํหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานตาม
แบบที$สหกรณ์กาํหนดและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดให้มีหลกัประกนัอย่างใดอย่างหนึ$งหรือหลายอย่าง
ดงัปรากฏขา้งล่างนี. เพื$อประกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดขึ.นแก่สหกรณ์เนื$องจากการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํ
ซึ$งเจา้หนา้ที$และลูกจา้งตอ้งรับผิด 
  (1)  มีเงินสดจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ที$คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดฝากไวก้บัสหกรณ์ 
  (2) มีบุคคลซึ$งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรอยา่งนอ้ยหนึ$งคนเป็นผูค้ ํ.าประกนัอยา่งไม่มีจาํกดั 
  (3)  มีหลกัทรัพยข์องรัฐบาลไทยหรือหลกัทรัพยอ์ยา่งอื$นจาํนาํเป็นประกนั 
  (4)  มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอื$นจาํนองเป็นประกนัต่อสหกรณ์ 
  ให้คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดจาํนวนรวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที$ใช้เป็นหลกัประกันตามที$
เห็นสมควรแก่ลกัษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที$และลูกจา้งแต่ละคนเพื$อใหคุ้ม้แก่ความ
เสียหายอนัอาจจะเกิดขึ.นได ้

หมวด7 
การเลื�อนเงนิเดือน 

 ขอ้33เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ซึ$ งมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์จึงมี
สิทธิไดรั้บการพิจารณาเลื$อนเงินเดือนระยะเวลาและวิธีการเลื$อนเงินเดือนให้ปฏิบติัในทาํนองเดียวกบัการเลื$อน
เงินเดือนของขา้ราชการโดยอนุโลม 
 ขอ้34ในการเลื$อนเงินเดือนของเจา้หนา้ที$สหกรณ์ให้พิจารณาถึงความสามารถการริเริ$มความอุตสาหะความ
รับผิดชอบคุณภาพและปริมาณงานในหนา้ที$ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบติังานในรอบปีทาง
บญัชีที$แลว้ของสหกรณ์ทั.งนี.ตอ้งอยูภ่ายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสาํหรับเลื$อนเงินเดือน 
 ขอ้35ใหผู้จ้ดัการพิจารณาเลื$อนขั.นเงินเดือนของเจา้หนา้ที$แลว้นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเห็นชอบ 
 ขอ้36การเลื$อนเงินเดือนผูจ้ดัการเป็นอาํนาจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
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 ข้อ37ในกรณีที$ไม่มีผูจ้ดัการให้คณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณาเลื$อนขั.นเงินเดือนของ
เจา้หนา้ที$สหกรณ์ 

หมวด8 
การจ่ายเงนิโบนัสเงนิบําเหน็จและค่าชดเชย 

 ขอ้38เมื$อสิ.นปีบญัชีหนึ$งๆสหกรณ์อาจจดัสรรกาํไรเป็นเงินโบนสัแก่เจา้หนา้ที$ไดต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ให้คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดจาํนวนเงินโบนัสที$จะจ่ายให้แก่เจา้หนา้ที$ตามส่วนแห่งอตัราเงินเดือน
ของแต่ละคนแต่อยา่งสูงไม่เกินสี$เท่าของเงินเดือนซึ$งไดรั้บในเดือนสุดทา้ยของปีทางบญัชีนั.นๆ 
 เจา้หนา้ที$ผูใ้ดมีเวลาทาํงานไม่เต็มปีทางบญัชีใดๆใหไ้ดรั้บเงินโบนสัลดลงตามส่วนแห่งเวลาการทาํงานในปี
นั.นๆ 
 ขอ้39คณะกรรมการดาํเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่วา่ทั.งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่เจา้หนา้ที$คนใดก็ไดห้าก
ปรากฏว่าเจา้หน้าที$นั.นปฏิบัติหน้าที$ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็นประจาํไม่อุทิศเวลาให้แก่สหกรณ์ลาหยุดใน
ระหวา่งปีทางบญัชีเกินควรทั.งไม่พยายามขวนขวายแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือบกพร่องของตน 
 ขอ้40เจา้หนา้ที$ซึ$ งออกจากสหกรณ์เพราะสหกรณ์เลิกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยจากสหกรณ์ดงันี.  
  (1)  เจา้หน้าที$ซึ$ งทาํงานติดต่อกนัครบหนึ$ งร้อยยี$สิบวนัแต่ไม่ครบหนึ$ งปีโดยรวมวนัหยุดวนัลาและวนัที$
สหกรณ์สั$งใหห้ยดุงานเพื$อประโยชนข์องสหกรณ์ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนั 
  (2)  เจา้หนา้ที$ซึ$ งทาํงานติดต่อกนัครบหนึ$งปีแต่ไม่ครบสามปีโดยรวมวนัหยดุวนัลาและวนัที$สหกรณ์สั$งให้
หยดุเพื$อประโยชนข์องสหกรณ์ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเกา้สิบวนั 
  (3)  เจา้หนา้ที$ซึ$ งทาํงานติดต่อกนัครบสามปีแต่ไม่ครบหกปีโดยรวมวนัหยุดวนัลาและวนัที$สหกรณ์สั$งให้
หยดุเพื$อประโยชนข์องสหกรณ์ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยหนึ$งร้อยแปดสิบวนั 
  (4)  เจา้หนา้ที$ซึ$ งทาํงานติดต่อกนัครบหกปีแต่ไม่ครบสิบปีโดยรวมวนัหยุดวนัลาและวนัที$สหกรณ์สั$งให้
หยดุเพื$อประโยชนข์องสหกรณ์ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสองร้อยสี$สิบวนั 
  (5) เจา้หนา้ที$ซึ$ งทาํงานติดต่อกนัครบสิบปีขึ.นไปโดยรวมวนัหยุดวนัลาและวนัที$สหกรณ์สั$งให้หยุดเพื$อ
ประโยชนข์องสหกรณ์ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามร้อยวนั 
 การเลิกจา้งหมายความวา่การที$สหกรณ์ใหเ้จา้หนา้ที$ออกจากงานโดยที$ไม่กระทาํความผิดตามขอ้ 46 
 อนึ$งสหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใหเ้จา้หนา้ที$ที$มีกาํหนดระยะเวลาจา้งไวแ้น่นอนและเลิกจา้งตามกาํหนด
ระยะเวลานั.นหรือเจา้หนา้ที$ที$สหกรณ์แจง้ใหท้ราบเป็นหนงัสือแต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบติัในระยะเวลาไม่เกินหนึ$ ง
ร้อยแปดสิบวนัและยงัอยูใ่นระยะเวลานั.น 
 ขอ้41เจา้หน้าที$คนใดทาํงานในสหกรณ์นี. ดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกว่าห้าปีขึ.นไปมี
สิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จเมื$อออกจากตาํแหน่งเวน้แต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออกหรือเลิกจา้งและมีสิทธิไดรั้บเงิน
ชดเชยแลว้ตามขอ้ที$40 
  การคาํนวณเงินบาํเหน็จใหเ้อาเงินเดือนเดือนสุดทา้ยตั.งคูณดว้ยจาํนวนปีที$ทาํงานในสหกรณ์เศษของปีถา้ถึง 
180 วนัใหน้บัเป็นหนึ$งปีถา้ตํ$ากวา่นี. ใหปั้ดทิ.ง 
  จาํนวนปีที$ทาํงานหมายถึงระยะเวลาวนับรรจุเจา้หนา้ที$เขา้ทาํงานในสหกรณ์จนถึงวนัที$ออกจากสหกรณ์
หกัดว้ยวนัลาของผูน้ั.น 
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  ในกรณีที$คาํนวณเงินบาํเหน็จตามระเบียบนี. มีจาํนวนมากกว่าเงินชดเชยที$เจา้หนา้ที$พึงไดรั้บตามขอ้40 ให้
สหกรณ์จ่ายเงินบาํเหน็จเพิ$มไดเ้ฉพาะส่วนที$เกินกวา่เงินชดเชยเท่านั.น 
  เจา้หนา้ที$ซึ$ งออกจากตาํแหน่งเพราะตายสหกรณ์จะจ่ายเงินบาํเหน็จใหแ้ก่ทายาท 
 ขอ้42สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หนา้ที$ซึ$ งเลิกจา้งในกรณีหนึ$งกรณีใดดงัต่อไปนี.  
  (1)  ทุจริตต่อหนา้ที$หรือกระทาํความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
  (2)  จงใจทาํใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 
  (3)  ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี$ยวกับการทาํงานหรือคาํสั$งอนัชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์และ
สหกรณ์ไดต้กัเตือนเป็นหนงัสือแลว้เวน้แต่กรณีร้ายแรงสหกรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตือน 
  (4)  ละทิ.งหนา้ที$เป็นเวลาสามวนัติดต่อกนัไม่วา่จะมีวนัหยดุคั$นหรือไม่กต็ามโดยไม่มีเหตุอนัควร 
  (5)  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (6)  ไดรั้บโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงที$สุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดที$ได้กระทาํโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ข้อ43เพื$อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบําเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที$ให้สหกรณ์ตั. งเงินสํารองจ่ายเงิน
บาํเหน็จและค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปีตามจาํนวนที$คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

หมวด9 
ภาษเีงินได้ของเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

 ขอ้44ภาษีเงินไดอ้นัถึงชาํระตามกฎหมายใหผู้รั้บเงินชดเชยและเงินบาํเหน็จเป็นผูจ่้ายทั.งสิ.น 
 ขอ้45เจา้หนา้ที$สหกรณ์คนใดซึ$ งมีเงินไดเ้ขา้เกณฑที์$จะตอ้งเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจะตอ้งเป็นผู ้
เสียภาษีเงินไดส้าํหรับเงินเดือนที$ไดรั้บจากสหกรณ์นี.ดว้ยตนเองรวมทั.งค่าปรับถา้มี 
 ในการนี. ใหส้หกรณ์หักภาษีเงินไดพึ้งประเมินไวณ้ที$จ่ายเป็นรายเดือนแลว้นาํส่งณที$ว่าการสรรพากรอาํเภอ
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที$จ่ายเงินเดือน 

หมวด10 
การพ้นจากตําแหน่ง 

 ขอ้46เจา้หนา้ที$ออกจากงานเมื$อ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 
  (3)  ขาดคุณสมบติัตามขอ้50 
  (4)  เกษียณอายตุามที$กาํหนดไวใ้นขอ้49 
  (5)  เลิกจา้ง 
  (6)  ใหอ้อก 
 ขอ้47เจา้หนา้ที$ผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงานกย็อ่มทาํไดโ้ดยยื$นหนงัสือขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง
ของตนเพื$อเสนอตามลาํดบัจนถึงคณะกรรมการดาํเนินการเมื$อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาอนุญาตแลว้จึงถือ
วา่ใหอ้อกจากงาน 
 ข้อ48เจ้าหน้าที$สหกรณ์ซึ$ งขาดคุณสมบัติตามข้อ50นั.นให้ถือว่าออกจากงานตั. งแต่วนัที$คณะกรรมการ
ดาํเนินการลงมติ 
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 ขอ้49เจา้หนา้ที$สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ให้เป็นอนัออกจากงานเมื$อสิ.นปีทางบญัชีซึ$ งเป็นปีที$ผู ้
นั.นมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์โดยใหพ้น้จากตาํแหน่งเวน้แต่จะไดมี้การพิจารณาจา้งเป็นคราวๆอีกคราวละไม่เกิน 1 ปี
จนอายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ 
  การพิจารณาจา้งเจา้หนา้ที$สหกรณ์เป็นคราวๆตามวรรคก่อนจะทาํไดแ้ต่ในกรณีที$มีเหตุพิเศษเพื$อประโยชน์
อย่างยิ$งแก่สหกรณ์และผูน้ั.นยงัมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที$จะปฏิบติังานโดยมีสมรรถภาพทั.งนี. ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้50คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจเลิกจา้งเจา้หนา้ที$ในกรณีดงัต่อไปนี.  
  (1)  เมื$อสหกรณ์ยบุตาํแหน่งที$ผูน้ั.นดาํรงอยู ่
  (2)  เมื$อมีเหตุอนัสมควรซึ$งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่าผูน้ั.นหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบติังานหรือมี
ความบกพร่องในการปฏิบติังานอยูเ่นืองๆหรือไม่อาจไวว้างใจผูน้ั.นในการปฏิบติัหนา้ที$ต่อไปได ้
  (3)  เมื$อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือในกรณีมีความผิดอาญาเวน้แต่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
  (4)  เมื$อตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที$สุดให้จาํคุกสําหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัได้
กระทาํโดยประมาท 
  (5)  เลิกจา้งตามสญัญาจา้ง 
 ขอ้51การลงโทษเจา้หน้าที$ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยวินัยการสอบสวนและการลงโทษ
สาํหรับเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ 

หมวด 11 
วนั  เวลาทํางานปกต ิเวลาพกั วนัหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด 

 ขอ้ 52ให้เจา้หนา้ที$ทาํงานสัปดาห์ละ 5 วนั ตั.งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์และทาํงานวนัละ 7 ชั$วโมง ตั.งแต่เวลา 
08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. โดยให้เจา้หน้าที$หยุดพกัระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. แต่เพื$อให้เกิดความ
ราบรื$น และอาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกที$มาใชบ้ริการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที$อาจตกลงกาํหนดเวลาพกัระหว่าง
การทาํงานเป็นอยา่งอื$นกย็อ่มกระทาํได ้
 ขอ้ 52/1 ให้เจา้หน้าที$หยุดทาํงานตามประเพณีทั. งนี. เป็นไปตามประกาศของทางราชการและวนัแรงงาน
แห่งชาติใหถื้อเป็นวนัหยดุทาํงานของสหกรณ์ 

หมวด 12 
การลาสําหรับเจ้าหน้าที� 

การลาป่วย 
 ขอ้53เจา้หนา้ที$จะลาป่วยเพื$อรักษาตวัไดไ้ม่เกิน 60 วนัในปีหนึ$งๆโดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเตม็ 
เจา้หน้าที$ซึ$ งป่วยเพราะประสบอนัตรายขณะปฏิบติังานในหน้าที$จะลาป่วยโดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเต็มได้
ตลอดเวลาที$ตอ้งรักษาตวัแต่ไม่เกิน 60 วนั 
 การลาป่วยต่อเนื$องกนัเกิน 2 วนัตอ้งยื$นใบตรวจรับรองของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั.นหนึ$งพร้อมกบัใบลา 
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การลาคลอดบุตร 
 ขอ้54เจา้หนา้ที$จะลาคลอดบุตรไดต้ามความจาํเป็นโดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเตม็ไม่เกิน 90 วนัทั.งนี. ใหย้ื$น
ใบตรวจรับรองของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั.นหนึ$งพร้อมกบัใบลา 

การลากิจส่วนตวั 
 ขอ้55เจา้หนา้ที$จะลากิจส่วนตวัไดโ้ดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเต็มในปีหนึ$งๆไม่เกิน 45 วนัแต่ในปีที$เริ$มเขา้
ทาํงานถา้ไดรั้บการบรรจุไม่เต็มปีวนัลาที$กล่าวไวใ้หล้ดลงตามจาํนวนเดือนๆละ 4 วนัแต่เมื$อรวมทั.งปีแลว้จะตอ้งไม่
เกิน  45  วนั 

การลาพกัผ่อน 
 ขอ้56เจา้หนา้ที$จะลาพกัผ่อนประจาํปีในปีหนึ$ งๆได ้10 วนัทาํการแต่ในปีที$เริ$มทาํงานถา้ไดรั้บการบรรจุไม่
ครบ  6 เดือนไม่มีสิทธิV ลาพกัผอ่นในปีนั.น 
 ถา้ในปีใดเจา้หน้าที$ผูใ้ดมิไดล้าพกัผ่อนประจาํปีหรือลาพกัผ่อนประจาํปีแลว้แต่ไม่ครบ 10 วนัทาํการให้
สะสมวนัที$ยงัมิไดล้าในปีนั.นรวมเขา้กบัปีต่อไปไดแ้ต่วนัลาพกัผ่อนสะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจุบนัจะตอ้ง
ไม่เกิน  20 วนัทาํการ 

การลาอุปสมบท 
 ขอ้57เจา้หน้าที$ซึ$ งยงัไม่เคยอุปสมบทและไดท้าํงานประจาํในสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีจะลาเพื$อ
อุปสมบทไดโ้ดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเตม็ไม่เกิน 120 วนั 
 ในกรณีที$ลาสิกขาบทก่อนครบกาํหนดวนัลาผูน้ั.นจะตอ้งกลบัเขา้ทาํงานภายใน 7 วนันบัแต่วนัลาสิกขาบท
และถือวา่วนัลาอุปสมบทเป็นอนัสิ.นสุด 

การลาเข้าระดมราชการทหาร 
 ขอ้58เจา้หนา้ที$ที$ถูกเรียกเขา้ระดมราชการทหารตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชั$วโมงนบัแต่เวลารับ
หมายระดมเป็นตน้และไปเขา้ระดมตามวนัเวลาในหมายระดมนั.นเวลาที$เขา้ระดมราชการทหารนี. ใหไ้ดรั้บเงินเดือน
เตม็ 

การลาไปประกอบพธีิฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดอิาระเบีย 

 ขอ้59เจา้หน้าที$ซึ$ งนับถือศาสนาอิสลามผูใ้ดยงัไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจัญ์ณเมืองเมกกะจะลาไป
ประกอบพิธีฮจัญณ์เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียตอ้งยื$นใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า30 
วนัเพื$อเสนอตามลาํดบัจนถึงคณะกรรมการดาํเนินการเมื$อไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยุดงานเพื$อไปประกอบพิธี
ดงักล่าวไดโ้ดยไดรั้บเงินเดือนเตม็มีกาํหนดไม่เกิน 120 วนั 
 ขอ้60ผูข้ออนุญาตตอ้งเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชาซึ$งมีอาํนาจอนุญาตการลาโดยเร็ว 
 ขอ้61ผูข้ออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตรตอ้งเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนหรือในวนัเริ$มลาเวน้แต่
อาการป่วยทาํให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวนัดงักล่าวจึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที$สามารถกระทาํไดพ้ร้อมทั.ง
ชี.แจงเหตุผลดว้ย 
 ขอ้62ผูข้ออนุญาตลากิจส่วนตวัหรือลาพกัผ่อนตอ้งเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัที$เริ$มลาตามสมควร
และตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนแลว้จึงหยุดงานเพื$อกิจส่วนตวัหรือพกัผ่อนไดแ้ต่ในกรณีลากิจส่วนตวัที$มีเหตุจาํเป็นอนั
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ไม่อาจรอรับอนุญาตก่อนไดจ้ะเสนอใบลาพร้อมทั.งชี. แจงเหตุจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาแลว้หยดุงานเพื$อกิจส่วนตวันั.น
กไ็ด ้
 ขอ้63ผูข้ออนุญาตอุปสมบทตอ้งเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาล่วงหนา้ก่อนวนัอุปสมบทไม่นอ้ยกว่า 30 วนั
เมื$อไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการดาํเนินการแลว้จึงหยดุงานเพื$ออุปสมบทได ้
 ขอ้64เจา้หนา้ที$ซึ$ งถูกเรียกเขา้ระดมราชการทหารเมื$อไดร้ายงานและเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาแลว้ใหไ้ป
เขา้ระดมตามที$กาํหนดในหมายเรียกเขา้ระดมนั.นไดโ้ดยไม่ตอ้งรอรับคาํสั$งอนุญาต 

ผู้มอํีานาจอนุญาตการลา 
 ข้อ65ผูมี้อาํนาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที$สหกรณ์ให้ประธานกรรมการมีอาํนาจอนุญาตการลาของ
เจา้หน้าที$สหกรณ์ไดทุ้กกรณีตามระเบียบนี. เวน้แต่เจา้หน้าที$ซึ$ งลาป่วยลาคลอดบุตรหรือลากิจส่วนตวัโดยไดรั้บ
เงินเดือนเต็มจาํนวนครบกาํหนดตามระเบียบแลว้ถา้ขอลาต่อโดยประธานกรรมการเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษใหป้ระธาน
กรรมการขออนุมติัคณะกรรมการดาํเนินการเพื$ออนุญาตใหล้าต่อไปไดแ้ต่ไม่ใหไ้ดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งตลอดการ
ลา 

การนับวนัลา 
 ขอ้66ถา้มีการมอบหน้าที$การงานให้นับวนัลาเริ$ มตน้ตั.งแต่วนัมอบเป็นตน้ไปถา้มอบภายหลงัเที$ยงให้นับ
เริ$มตน้ตั.งแต่วนัรุ่งขึ.น 
 วนัลาเป็นอนัสุดสิ.นในวนัก่อนวนัรับมอบภายหลงัเที$ยงใหถื้อวา่สุดสิ.นในวนัรับมอบ 
 ขอ้67ถา้วนัหยดุทาํงานของสหกรณ์อยู่ในระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนัใหน้บัวนัหยดุทาํงานดงักล่าวเป็นวนั
ลาดว้ยซึ$งผูข้ออนุญาตลาตอ้งระบุรวมไวใ้นใบลา 
 ขอ้68ถา้ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหล้าถูกเรียกกลบัเขา้ทาํงานก่อนครบกาํหนดการลาตามความในขอ้65ใหถื้อวา่วนัลา
สุดสิ.นในวนัก่อนวนักลบัเขา้ทาํงานหรือในวนัก่อนวนัเดินทางกลบัแลว้แต่กรณี 
 ขอ้69ถา้สหกรณ์เห็นว่ามีความจาํเป็นแก่กิจการของสหกรณ์จะเรียกให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ลากลบัเขา้ทาํงาน
ก่อนครบกาํหนดการลากไ็ด ้
 ขอ้70การหยดุงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี.หรือการหยดุงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาตใหล้าตามระเบียบนี.
เวน้แต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยใหถื้อเป็นการขาดงานและใหห้กัเงินเดือนหรือค่าจา้งตามส่วนเฉลี$ยรายวนัตลอดเวลาขาด
งานนอกจากนั.นใหพิ้จารณาลงโทษผิดวินยัสาํหรับผูข้าดงานตามควรแก่กรณี 

หมวด 13 
วนัิย การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

 ขอ้ 71เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนให้ถือว่าผูน้ั.นกระทาํผิดวินยัจกั
ตอ้งใหรั้บโทษตามที$กาํหนดไวใ้นระเบียบนี.  
 ขอ้ 72วินยัซึ$งเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ตอ้งรักษามีดงัต่อไปนี.  

(1)  ตอ้งสนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธิV ใจ 
(2)  ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์ 
(3)  ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ คาํชี.แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และความสงเคราะห์แก่ผูม้าติดต่อใน 
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กิจกรรมของสหกรณ์โดยมิชกัชา้ ทั.งตอ้งสุภาพ เรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทั$วไป ห้ามมิให้ดู
หมิ$นเหยียดหยามบุคคลใดๆ 

(4)  ตอ้งปฏิบติัหนา้ที$ดว้ยความซื$อสตัยเ์ที$ยงธรรมและประพฤติตนอยูใ่นความสุจริต หา้มมิใหก้ดขี$ข่มเหง 
หรือเบียดเบียนผูใ้ด และห้ามมิให้อาศยังานในหนา้ที$ของตนหรือยอมให้ผูอื้$นอาศยังานในหนา้ที$ของตนไม่ว่าใน
ทางตรงหรือทางออ้มหาผลประโยชนแ์ก่ตนหรือผูอื้$น 

(5) ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ที$ดว้ยความอุตสาหะและรวดเร็ว ใหเ้กิดผลดีและความกา้วหนา้แก่สหกรณ์ 
และสมาชิกสหกรณ์ ทั.งเอาใจใส่ระมดัระวงัผลประโยชนข์องสหกรณ์ 

(6)  ตอ้งไม่รายงานเทจ็หรือเสนอความเห็นที$ไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 
(7)  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั$ง แบบแผนและวิธีปฏิบติัของสหกรณ์ 
(8)  ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ.งหรือทอดทิ.งหนา้ที$ไม่ได ้ทั.งนี.  โดยจะตอ้ง 

ปฏิบติัหนา้ที$และดาํรงตาํแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ$งเพียงแห่งเดียวเท่านั.น หา้มมิใหเ้ป็นตวักระทาํการในหา้ง
หุน้ส่วนหรือบริษทัใดๆ 

(9)  ตอ้งสุภาพเรียบร้อย เชื$อฟัง และไม่แสดงความกระดา้งกระเดื$องต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
ตอ้งปฏิบติัตามคาํสั$งของผูบ้งัคบับญัชา ซึ$งสั$งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ ในการปฏิบติักิจการของสหกรณ์ หา้ม
มิใหก้ระทาํการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ.นไปสั$งใหก้ระทาํหรือไดรั้บอนุญาตเป็น
พิเศษเป็นครั. งคราว 

(10)  ตอ้งรักษาชื$อเสียงมิใหขึ้.นชื$อวา่ประพฤติชั$ว หา้มมิใหป้ระพฤติในทางที$อาจทาํใหเ้สื$อมเสียเกียรติศกัดิV  
ของตาํแหน่งหนา้ที$ เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุราหรือมึนเมาอย่างอื$นจนไม่สามารถครองสติได ้เสพยา
เสพติดให้โทษ มีหนี. สินรุงรัง เล่นการพนนั กระทาํหรือยอมให้ผูอื้$นกระทาํการอื$นใด ซึ$ งอาจทาํให้เสื$อมเสียเกียรติ
ศกัดิV ของตาํแหน่งหนา้ที$ 

(11)  ตอ้งไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื$นในเวลาปฏิบติัหนา้ที$เป็นอนัขาด 
(12)  ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจกรรมของสหกรณ์ ตอ้งรักษาความสามคัคีในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานของ 

สหกรณ์ และตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามคัคี หรือก่อให้เกิดความกระดา้ง
กระเดื$องในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงงานของสหกรณ์ 

(13)  ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ หรือสถาบนัอื$นที$เกี$ยวขอ้งกบักิจการสหกรณ์ 
 ขอ้ 73โทษผิดวินยั ^ สถาน คือ 

(1)  ไล่ออก 
(2) ใหอ้อก 
(3)  ลดขั.นเงินเดือน 
(4) ตดัเงินเดือน 
(5) ภาคทณัฑ ์

 ขอ้ 74  การลงโทษไล่ออกนั.น ใหก้ระทาํในกรณีเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์กระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ดงัระบุไว้
ต่อไปนี.  

(1) เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสหกรณ์ หรือสหกรณ์จนเป็นเหตุให ้
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เสียหายแก่สหกรณ์ 
(2)  ทาํความผิดตอ้งรับโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงที$สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด 

อนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
(3)  ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
(4)  ทุจริตต่อหนา้ที$ 
(5)  จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่สหกรณ์ร้ายแรง 
(6)  ขดัคาํสั$งผูบ้งัคบับญัชาซึ$งสั$งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบธรรม และการขดัคาํสั$งนั.น เป็นเหตุให ้

เสียหายแก่สหกรณ์ร้ายแรง 
(7)  ละทิ.งหนา้ที$เป็นเหตุเสียหายแก่สหกรณ์อยา่งร้ายแรง 
(8)  ประมาทเลินเล่อในหนา้ที$เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่สหกรณ์อยา่งร้ายแรง 
(9)  ประพฤติชั$วอยา่งร้ายแรง 
(10)  ดูหมิ$นเหยียดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดขี$ข่มเหง หรือเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
(11)  ขาดงานติดต่อกนัเกิด Z^ วนั โดยไม่มีเหตุอนัควร 

 ขอ้75  การลงโทษให้ออกนั.น ให้กระทาํในกรณีที$เจา้หน้าที$สหกรณ์กระทาํผิดวินยั เป็นเหตุให้เสียหายแก่
สหกรณ์แต่ไม่ถึงขั.นรุนแรง ดงัระบุไวด้งัต่อไปนี.  

(1)  รายงานเทจ็ หรือเสนอความคิดเห็นที$ไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 
(2)  จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
(3)  ละทิ.งหนา้ที$เนืองๆ 
(4)  ประมาทเลินเล่อในหนา้ที$เนืองๆ 
(5)  ทะเลาะวิวาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 
(6) ประพฤติตนเป็นที$เสื$อมเสียเกียรติศกัดิV ของตาํแหน่งหนา้ที$ 

 ข้อ76  การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั.น ให้คณะกรรมการดําเนินการตั. งคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการดาํเนินการหรือเจา้หนา้ที$ตาํแหน่งไม่ตํ$ากวา่ผูถู้กกล่าวหาอยา่งนอ้ยสามคนเพื$อสอบสวน 
 การสอบสวนนั. นให้กระทําให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวนั นับแต่วนัที$ประธานกรรมการ
สอบสวนไดท้ราบคาํสั$ง เวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการจะกาํหนดเป็นอย่างอื$น แมผู้ถู้กกล่าวหาตายก่อนการ
สอบสวนพิจารณาถึงที$สุด ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื$อสอบสวนเสร็จแลว้ ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอ
รายงานพร้อมทั. งสําเนาการสอบสวนต่อผูส้ั$งตั. งคณะกรรมการสอบสวนเพื$อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอ
ตามลาํดบัจนถึงคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ข้อ 77ในกรณีต่อไปนี. ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที$ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตั. ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(1)  ทาํความผิดตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที$สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด 
อนักระทาํโดยประมาท 

(2) ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
(3) ทาํความผิดเกี$ยวกบัทุจริตต่อหนา้ที$และใหถ้อ้ยคาํสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชา พนกังานสอบสวนหรือ 
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ศาลหรือคาํพิพากษาถึงที$สุดวา่ความผิดเช่นนั.น แมจ้ะมิใหจ้าํคุกกต็าม 
(4) ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ Z^ วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุอนัสมควร 

ในกรณีดงักล่าวให้ผูบ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐานตามลาํดบั จนถึงคณะกรรมการดาํเนินการเมื$อ
คณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่ มีหลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนั.น กใ็หไ้ล่ออกได ้
 ขอ้ 78  เมื$อเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ผูใ้ดถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัจนมีการตั.งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ถูกกล่าวหาวา่กระทาํผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 
ถา้ผูบ้ ังคับบัญชาเห็นว่าหากผูน้ั. นคงอยู่ในหน้าที$จะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้รายงานตามลาํดับจนถึง
คณะกรรมการดาํเนินการเพื$อพิจารณาสั$งพกังาน 
 การพกังานนั.นให้พกัจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที$สุด ถา้การสอบสวนพิจารณาไดค้วามว่าผูถู้กสั$งพกั
มิไดก้ระทาํความผิดและไม่มีมลทินมวัหมองก็ดี หรือผูถู้กสั$งพกัไดก้ระทาํผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ดี คณะกรรมการ
ดาํเนินการตอ้งสั$งให้ผูน้ั.นกลบัเขา้มาทาํงานในตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งที$เทียบเท่า ส่วนเงินเดือนหรือค่าจา้งใน
ระหว่างพกังานนั.น ในกรณีแรกให้จ่ายเต็มอตัรา ในกรณีหลงัให้จ่ายกึ$งอตัรา ถา้ผูถู้กสั$งพกัตายก่อนการสอบสวน
พิจารณาถึงที$สุด ใหจ่้ายถึงวนัที$ผูน้ั.นตาย 
 ถา้การสอบสวนพิจารณาไดค้วามสัตยว์่า ผูถู้กสั$งพกัไดก้ระทาํผิดวินัยจริงให้ไล่ออกตามขอ้73(1) หรือให้
ออกตามขอ้73(2) ตั.งแต่วนัพกังานหรือแมจ้ะไม่ไดค้วามเป็นสัตยว์่าผูถู้กสั$งพกัไดก้ระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรงแต่มี
มลทินหรือมวัหมองในกรณีดงักล่าวนั.นอยู ่ใหเ้ลิกจา้งตามขอ้50(\) แห่งระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที$สหกรณ์ 
 ขอ้ 79ในกรณีที$เจา้หนา้ที$หรือลูกจา้งกระทาํผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก ผูบ้งัคบับญัชาจะสั$ง
ลงโทษลดขั.นเงินเดือนหรือตดัเงินเดือนก็ได ้หรือถา้เห็นว่ามีเหตุอนัควรลดหย่อนหรือความผิดเล็กน้อย จะสั$ง
ลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผิดนั.นใหป้รากฏเป็นหนงัสือและจะใหท้าํทณัฑบ์นไวด้ว้ยกไ็ด ้
 การลงโทษตามวรรคแรกสาํหรับเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ในตาํแหน่งตั.งแต่หวัหนา้งานลงไป ให้ผูจ้ดัการหรือ
ประธานกรรมการมีอาํนาจสั$งลงโทษ 
 ในกรณีลงโทษลดขั.นเงินเดือน หากตอ้งลดเกินกว่าขั.นตํ$าสุดของตาํแหน่ง ก็ให้ลดในขั.นเงินเดือนสําหรับ
ตาํแหน่งถดัลงไปได ้
 โทษลดขั.นเงินเดือนหรือโทษตดัเงินเดือนนั.น ผูบ้งัคบับญัชาจะลงโทษผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาที$กระทาํผิดวินยัได้
ครั. งหนึ$งไม่เกินอตัราต่อไปนี.  
 

ผูบ้งัคบับญัชา ลดขั.นเงินเดือน 
ตดัเงินเดือน 

กาํหนดเวลาไม่เกิน กาํหนดส่วนเงินเดือนไม่เกิน 
คณะกรรมการดาํเนินการ [ ขั.น \ เดือน 20% 
ผูจ้ดัการหรือประธานกรรมการ Z ขั.น [เดือน 10 % 

 
 ขอ้ 80 ให้ผูบ้งัคบับญัชาตั.งแต่ผูจ้ดัการลงไปรับผิดชอบและดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ในบงัคบั
บญัชาใหป้ฏิบติัตามวินยั 
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 ถา้ผูบ้งัคบับญัชารู้วา่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวินยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาวา่ความผิดของผูน้ั.นอยู่
ในอาํนาจของตนที$จะลงโทษ ถา้เห็นวา่ความผิดนั.นควรจะตอ้งลงโทษมากไปกว่าที$ตนมีอาํนาจลงโทษ ก็ใหร้ายงาน
ต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ.นไป เพื$อใหล้งโทษตามสมควร 
 ถา้ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้ว่าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวินยั แต่ไม่จดัการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็นการ
สุจริตใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชานั.นกระทาํผิดวินยั 
 ข้อ 81เมื$อมีผู ้มีอ ํานาจลงโทษได้สั$งลงโทษแล้ว  ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั. นตามลําดับจนถึง
คณะกรรมการดาํเนินการ 
 หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ั$งลงโทษที$ลงนั.นเบาไปใหมี้อาํนาจที$สั$งเพิ$มโทษได ้แต่โทษที$สั$งเพิ$มขึ.นรวมกบัที$
สั$งไวแ้ลว้เดิม ตอ้งไม่เกินอาํนาจของผูส้ั$งใหม่นั.น 
 ขอ้ 82  เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ที$ถูกลงโทษฐานผิดวินยั ถา้เห็นว่าตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมกอ็าจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการไดภ้ายใน Z^ วนั นบัตั.งแต่วนัทราบคาํสั$ง 
 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อการลงโทษตามคาํสั$งของผูบ้งัคบับญัชา 
 เมื$อคณะกรรมการดาํเนินการไดรั้บและพิจารณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพิ$มโทษ หรือยืนตามคาํสั$ง
เดิมก็ได้  ทั. งนี.  โดยปกติให้กระทําให้เสร็จภายในสามสิบวนั นับแต่วนัได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ป็นอนัสิ.นสุด 

หมวด 14 
การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

 ขอ้ 83 ในกรณีที$สหกรณ์มีเหตุฉุกเฉินหรือความจาํเป็นเร่งด่วนที$จะตอ้งทาํงานติดต่อกนัไป ถา้หยดุแลว้เกิด
ความเสียหาย สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที$ทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงาน หรือทาํงานในวนัหยดุ รวมถึงทาํงานล่วงเวลาใน

วนัหยดุไดต้ามความจาํเป็นโดยสหกรณ์จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ที$จะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการทาํงานล่วงเวลาดงักล่าว 
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้หนา้ที$ก่อน 
 ในกรณีที$สหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งทาํงานเพื$อการบริการ สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที$ทาํงานล่วงเวลา ทาํงานใน
วนัหยดุหรือทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุเป็นครั. งคราวเท่าที$เป็นประโยชน์แก่การบริการ ทั.งนี.  สหกรณ์จะใหเ้จา้หนา้ที$
สมคัรใจทาํงานล่วงเวลา หรือทาํงานในวนัหยดุไดไ้ม่เกินสามสิบหกชั$วโมงต่อสปัดาห์ 
 ขอ้ 84อตัราค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาทาํงานในวนัหยดุ  

ก. ค่าล่วงเวลา  
 สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาํหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัทาํงานปกติในอตัราหนึ$งเท่าครึ$ งของอตัราค่าจา้ง
ต่อชั$งโมงในวนัทาํงานตามชั$วโมงที$ทาํ หรือหนึ$งเท่าครึ$ งของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัทาํงานตามจาํนวนผลงานที$
ทาํได ้สาํหรับลูกจา้งซึ$งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 
 สหกรณ์จะจ่ายค่าล่วงเวลาสาํหรับการทาํงานล่วงเวลาในวนัหยุดในอตัราสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชั$วโมง
ในวนัทาํงานตามจาํนวนชั$วโมงที$ทาํ หรือสามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัทาํงานตามจาํนวนผลงานที$ทาํได ้
สาํหรับลูกจา้งซึ$งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 
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ข. ค่าทาํงานในวนัหยดุ 
 ลูกจา้งหรือเจา้หน้าที$ ที$ มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยุด วนัหยุดประจาํสัปดาห์ วนัหยุดตามประเพณี และ
วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี ถา้มาทาํงานในวนัหยุดดงักล่าวจะไดรั้บค่าทาํงานในวนัหยุดเพิ$มขึ.นอีกหนึ$ งเท่าของอตัรา
ค่าจา้ง ต่อชั$วโมงการทาํงานตามจาํนวนชั$วโมงที$ทาํ หรือของอตัราค่าจา้งต่อหน่วยในวนัทาํงานตามจาํนวนผลงานที$
ทาํได ้สาํหรับลูกจา้งซึ$งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยคาํนวณเป็นหน่วย 
 ขอ้ 85 ให้ประธานกรรมการ หรือผูที้$ไดรั้บมอบหมาย  มีอาํนาจอนุมติัให้เจา้หน้าที$สหกรณ์อยู่ปฏิบติังาน
ล่วงเวลา  โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูป้ฎิบติั , ความเร่งด่วน และประโยชนข์องสหกรณ์เป็นสาํคญั 
 ขอ้86 หลกัฐานการจ่ายเงินค่าทาํงานล่วงเวลาใหเ้ป็นไปตามแบบที$สหกรณ์กาํหนด 

หมวด 15 
เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

 ขอ้ 87ในระเบียบนี.  
 “มห าวิทยาลัย” ห มายความว่า มหาวิทยาลัยห รือสถาบันอุดมศึกษาที$ เรียกชื$ ออย่างอื$นในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา่   

(1) มหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาที$เรียกชื$ออยา่งอื$นในสงักดักระทรวงศึกษาธิการหรือ 
ส่วนราชการอื$น หรือที$อยูใ่นกาํกบัของรัฐ 

(2) วิทยาลยั หรือสถานศึกษาที$เรียกชื$ออยา่งอื$นซึ$งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลยัในสงักดั หรืออยูใ่น 
กาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื$นที$ ก.พ.รับรองคุณวฒิุ  

(3) โรงเรียนในสงักดั หรืออยูใ่นสงักดั หรือในกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยั  
วิทยาลยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นที$มีกฎหมายจดัตั.ง และใหห้มายความรวมถึงโรงเรียนที$เรียกชื$ออย่างอื$นที$มีการ
จดัระดบัชั.นเรียนดว้ย  

(4) โรงเรียนในส่วนราชการที$กระทรวงการคลงักาํหนด 
(5) สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัที$มีการจดัระดบัชั.นเรียนในสงักดัส่วนราชการ 

 “สถานศึกษาเอกชน” หมายความวา่  
(1) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษา 
(2) โรงเรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนที$จดัการศึกษาในระบบโรงเรียน และใหร้วมถึง 

โรงเรียนนานาชาติ 
(3) โรงเรียนในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลยั วิทยาลยั และองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถิ$น 
(4) โรงเรียนในสงักดัส่วนราชการอื$นหรือองคก์ารของรัฐบาลที$ ก.พ.รับรองคุณวฒิุ  

 “เงินบาํรุงการศึกษา”  หมายความว่าเงินประเภทต่าง ๆ ที$สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บในอตัราที$
ไดรั้บอนุมติัจากระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจา้สังกดั หรือที$กาํกบั มหาวิทยาลยั วิทยาลยั องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ$น อื$นที$มีกฎหมายจดัตั.งหรือองคก์ารของรัฐบาล 
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 “เงินค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ$ งสถานศึกษาของ
เอกชนเรียกเกบ็ตามอตัราที$ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 “บุตร”  หมายความว่า  บุตรชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรนั.นตอ้งมีอายุไม่เกินยี$สิบ
หา้ปีบริบูรณ์ 
 “ปีการศึกษา”  หมายความว่า ปีการศึกษาที$กาํหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลยั  ส่วนราชการเจา้
สงักดัหรือที$กาํกบั มหาวิทยาลยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ$นที$มีกฎหมายจดัตั.งหรือองคก์ารของรัฐบาล 
 ขอ้88ใหเ้จา้หนา้ที$ของสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุงการศึกษา และหรือเงินค่าเล่าเรียนของตน
ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบนี.  
 ขอ้89การจ่ายเงินบาํรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของบุตร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา ดงัต่อไปนี.  
 (1)บุตรที$ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลกัสูตรไม่สูงกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และ
หลกัสูตรนั.นแยกต่างหากจากหลกัสูตรปริญญาตรี ให้ไดรั้บเงินบาํรุงการศึกษาเต็มจาํนวนที$ไดจ่้ายไปจริง แต่ทั.งนี.
ตอ้งเป็นไปตามประเภท และไม่เกินอตัราที$กระทรวงการคลงักาํหนด  หรือ บุตรที$ไดศึ้กษาในสถานศึกษาของทาง
ราชการในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ให้ไดรั้บเงินบาํรุงการศึกษา เต็มจาํนวนที$ไดจ่้ายไปจริง แต่ทั.งนี. ตอ้งเป็นไป
ตามประเภท และไม่เกินอตัราที$กระทรวงการคลงักาํหนด 
 (2)บุตรที$ไดศึ้กษาในสถานศึกษาเอกชน ในหลกัสูตรไม่สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใหไ้ดรั้บ
ค่าเล่าเรียนเตม็จาํนวนที$ไดจ่้ายไปจริง แต่ทั.งนี.  ตอ้งเป็นไปตามประเภท และไม่เกินอตัราที$กระทรวงการคลงักาํหนด  
 (3)บุตรที$ไดศึ้กษาในสถานศึกษาเอกชน ในหลกัสูตรระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แต่ไม่
สูงกว่าระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลกัสูตรนั.นแยกต่างหากจากหลกัสูตรปริญญาตรี ให้ไดรั้บเงินค่าเรียน
ครึ$ งหนึ$ งของจาํนวนที$ไดจ่้ายไปจริง แต่ทั.งนี.  ตอ้งเป็นไปตามประเภท และไม่เกินอตัราที$กระทรวงการคลงักาํหนด  
หรือบุตรที$ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ใหไ้ดรั้บค่าเล่าเรียนครึ$ งหนึ$งของจาํนวนที$
ไดจ่้ายไปจริง แต่ทั.งนี.ตอ้งเป็นไปตามประเภท และไม่เกินอตัราที$กระทรวงการคลงักาํหนด  
 ทั.งนี.  บุตรที$ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ตาม  87(1) 
(2)และ (3)จะตอ้งเป็นการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นหลกัสูตรแรกเท่านั.น 
 ขอ้ 90เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นผูป้ฏิบติังานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสหกรณ์อื$นใด 
หรือเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํ ซึ$ งมีสิทธิและเป็นผูเ้บิกเงินช่วยเหลือค่าบาํรุงการศึกษา และหรือเงินช่วยค่าเล่า
เรียนบุตร จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดงักล่าว เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ผูน้ั.นไม่มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือเงินบาํรุง
การศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนสาํหรับบุตรของตนตามระเบียบนี.  เวน้แต่สิทธิที$คู่สมรสไดรั้บนั.นตํ$ากว่าที$พึงจะไดรั้บ
ตามระเบียบนี.  ในกรณีเช่นนี.ใหมี้สิทธิเบิกเพิ$มเติมไดเ้ท่าจาํนวนที$ยงัขาดอยู ่
 ขอ้ 91ในกรณีที$เจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ดว้ยกนั ให้คู่สมรสที$มีรายได้
สูงกว่าเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 89 แลว้แต่กรณี ถา้มีรายไดเ้ท่ากนัใหส้ามีเป็นผูเ้บิก ถา้คู่
สมรสหย่าขาดจากกนั หรือแยกกนัอยู่ โดยยงัไม่ไดด้าํเนินการหย่าตามกฎหมาย ให้คู่สมรสที$ปกครองบุตรมีสิทธิ
ไดรั้บการช่วยเหลือตามระเบียบนี.ตามจาํนวนบุตรที$อยูใ่นอาํนาจปกครองของตน 
 ขอ้ 92ในกรณีที$ เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์ต้องการใช้สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที$ของสหกรณ์นํา
ใบเสร็จรับเงินบาํรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนที$เบิกไดต้ามระเบียบนี.มาขอเบิกจากสหกรณ์ 
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 ขอ้ 93ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาวา่การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินนั.นถูกตอ้งตามระเบียบหรือไม่ และ
จะจ่ายไดเ้พียงใดและรีบเสนอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูอ้นุมติัสั$งจ่าย 
 วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบาํรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนใหเ้ป็นไปตามที$สหกรณ์กาํหนด 

หมวด 16 
การจ่ายเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

 ขอ้94 ในระเบียบนี.  
 “สถานพยาบาล” หมายความวา่ สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลซึ$ งเป็นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนทอ้งถิ$น สภากาชาดไทย หรือคุรุ
สภา 
 “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสภาพยาบาล
ซึ$งเป็นเอกชนที$กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 
 “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความวา่ 

(1) เงินที$สถานพยาบาลเรียกเกบ็เป็นค่ายา ค่าเลือด ค่านํ.าเกลือ ค่าออ๊กซิเจน และอื$น ๆ ที$ใชใ้น 
การบาํบดัและรักษาโรค 

(2) เงินที$สถานพยาบาลเรียกเกบ็เป็นค่าบริการทางการแพทย ์ค่าตรวจค่าวิเคราะห์โรค และ 
ค่าอวยัวะเทียมแต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอยา่งอื$น หรือซึ$ งเรียกเป็นอย่างอื$นที$
มีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทน 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา่ 

(1) บุตรชอบดว้ยกฎหมายซึ$งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคล 
เสมือนไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ หรือจิตฟั$นเฟือนไม่สมประกอบตามคาํวินิจฉยัของแพทย ์และอยูใ่นความ
อุปการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

(2) คู่สมรส 
(3) บิดา มารดา 

 ขอ้ 95ใหเ้จา้หนา้ที$ของสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารในส่วนที$
เกินจากสิทธิของประกนัสงัคม 
 ขอ้ 96บุคคลในครอบครัวของเจา้หนา้ที$สหกรณ์มีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือ ฯลฯ ในส่วนที$เกินจากสิทธิที$พึง
ไดจ้ากการช่วยเหลือจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานบนัอื$น หรือหน่วยงานราชการอื$นใด 
 ขอ้ 97ค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้ง และค่าอาหารของสถานพยาบาลของทางราชการใหเ้บิกไดท้ั.งประเภทคนไข้
ในและประเภทคนไขน้อก แต่ถา้เป็นของสถานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกไดก้รณีที$มีอุบติัเหตุหรือมีความจาํเป็น
รีบด่วน ซึ$ งหากมิไดรั้บการรักษาพยาบาลในทนัทีทนัใด อาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตได ้ใหเ้บิกไดเ้ฉพาะประเภทคนไข้
ใน โดยใหเ้บิกไดค้รึ$ งหนึ$งของจาํนวนที$จ่ายจริงแต่ตอ้งไม่เกินสามพนับาทสาํหรับระยะเวลาภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัที$เขา้รับการรักษาพยาบาล และในกรณีที$เขา้รับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวนัใหเ้บิกไดค้รึ$ งหนึ$งของจาํนวนที$
ไดจ่้ายไปจริง แต่ทั.งนี.ตอ้งไม่เกินวนัละ 100 บาท 
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 ขอ้98ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาํบดัรักษาโรครวมทั.งค่าซ่อมแซมใหเ้บิกไดต้ามที$กระทรวงการคลงั
กาํหนด 
 ขอ้ 99ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ใหเ้บิกไดต้ามที$กระทรวงการคลงักาํหนด 
 ขอ้100ในกรณีที$สถานพยาบาลไม่มียา เลือด และส่วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทนนํ.ายาหรืออาหาร
ทางเส้นเลือด ออกซิเจน หรืออวยัวะเทียม หรือสถานพยาบาลไม่อาจใหก้ารตรวจทางหอ้งทดลอง หรือ เอก็ซเรยแ์ก่ผู ้
เขา้รับการรักษาพยาบาลได ้และเมื$อนายแพทยผ์ูต้รวจรักษาหรือสถานพยาบาลแห่งนั.นลงบญัชีรับรองตามแบบที$
กระทรวงการคลงักาํหนดแลว้กใ็หเ้บิกได ้โดยเบิกจ่ายไดไ้ม่เกินปีละ 20,000 บาท ในปีบญัชีนั.น 
 ขอ้101ในกรณีเจา้หนา้ที$สหกรณ์ตอ้งใชสิ้ทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ ให้เจา้หนา้ที$สหกรณ์นาํใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล ค่าหอ้ง และค่าอาหารที$เบิกไดต้ามระเบียบนี.มาขอเบิกจากสหกรณ์ 
 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้ง และค่าอาหารจะตอ้งมีรายละเอียดตามแบบที$กระทรวงสาธารณสุข
กาํหนด 
 ขอ้ 102ใหเ้จา้หนา้ที$สหกรณ์มีสิทธิไดรั้บค่าตรวจสุขภาพประจาํปีไดไ้ม่เกินอตัราที$กระทรวงการคลงักาํหนด 
 ขอ้ 103ในกรณีที$เจา้หนา้ที$ใชสิ้ทธิตามระเบียบนี.โดยทุจริตหรือกรอกขอ้ความในคาํขอเบิกเงินตามระเบียบนี.
เป็นเทจ็ จะตอ้งรับโทษทางวินยัใหเ้ป็นอนัหมดสิทธิที$จะไดรั้บเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี.ตลอดไป 
 ถา้ปรากฏว่าเจา้หน้าที$ผูใ้ดใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริต หรือกรอกขอ้ความเป็นเท็จ และไดรั้บเงินไปแลว้ ให้
ผูบ้งัคบับญัชารีบรายงานผูมี้อาํนาจอนุมติัจ่ายเงินเรียกเงินคืนทนัที 

หมวด 17 
การจ่ายเงนิเพิ�มช่วยค่าครองชีพเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

 ขอ้104 ใหเ้จา้หนา้ที$สหกรณ์ตามความในระเบียบ ไดรั้บเงินเพิ$มช่วยค่าครองชีพ  ดงันี.  
(1) ผูที้$ไดรั้บเงินเดือน  ตํ$ากวา่  Z^,ccc บาท  ใหไ้ดรั้บเงินเพิ$มค่าครองชีพ  ไม่เกินเดือนละ   

Z,^cc บาทแต่รวมแลว้ไม่เกินเงินเดือนที$ไดรั้บ  Z^,ccc บาท 
 ขอ้105  เจา้หนา้ที$สหกรณ์ที$ถูกลงโทษลดขั.นเงินเดือน หรือ ถูกตดัเงินเดือนไม่ตอ้งลด หรือ ตดัเงินเพิ$มช่วยค่า
ครองชีพ  
 การเบิกจ่ายเงินเพิ$มช่วยค่าครองชีพ  ใหอ้นุโลมปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจ่ายเงินเดือนและใหล้งจ่ายใน  หมวด
เงินเดือน   

หมวด 18 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านสําหรับเจ้าหน้าที�สหกรณ์ 

 ขอ้ 106ใหเ้จา้หนา้ที$สหกรณ์ที$เช่าบา้นอยู ่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบา้นไดไ้ม่เกิน จาํนวน  3,500 บาทต่อเดือน 
 ขอ้107เจา้หนา้ที$สหกรณ์ผูใ้ดมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบา้น จากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ$น หรือจากนายจา้งของหน่วยงานที$มิใช่สหกรณ์ เจา้หนา้ที$สหกรณ์ผูน้ั.นไม่มี
สิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามระเบียบนี.  เวน้แต่สิทธิที$ไดรั้บนั.นตํ$ากว่าสิทธิที$ไดต้ามระเบียบนี.  ในกรณีเช่นนี. ให้มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบา้นไดต้ามหลกัเกณฑ ์ขอ้106 
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 ขอ้108เจา้หนา้ที$สหกรณ์ผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นผูป้ฏิบติังานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสหกรณ์อื$นใด หรือ
เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํ ซึ$ งมีสิทธิและเป็นผูเ้บิกเงินค่าเช่าบา้น จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดงักล่าว 
เจา้หนา้ที$สหกรณ์ผูน้ั.นไม่มีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้น 
 ขอ้ 109ในกรณีที$เจา้หนา้ที$สหกรณ์ผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นเจา้หนา้ที$ของสหกรณ์ดว้ยกนั ให้คู่สมรสที$มีรายไดสู้ง
กวา่เป็นผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าบา้นได ้ แลว้แต่กรณี ถา้มีรายไดเ้ท่ากนัใหส้ามีเป็นผูเ้บิก 
 ขอ้ 110ใหเ้จา้หนา้ที$สหกรณ์ที$มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบา้นนาํใบเสร็จรับเงินที$เบิกไดต้ามระเบียบนี.มาขอเบิกจาก
สหกรณ์ ตามจาํนวนที$จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินที$กาํหนดใน ขอ้ 106 
 ขอ้ 111ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นและอนุมติัสั$งจ่ายใหเ้ป็นไปตามที$สหกรณ์
กาํหนดหรือตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าเช่าบา้นของขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

หมวด 19 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 112ผูที้$สหกรณ์ไดจ้า้งไวแ้ลว้ก่อนวนัใชร้ะเบียบนี. ให้ถือว่าเป็นเจา้หนา้ที$สหกรณ์มีสิทธิและหนา้ที$ตาม
ระเบียบนี. ทุกประการ 
 เจา้หนา้ที$สหกรณ์คนใดยงัไม่ไดจ้ดัทาํสัญญาจา้งหรือจดัให้มีหลกัประกนัไวต่้อสหกรณ์ให้จดัทาํสัญญาจา้ง
และหรือจดัใหมี้หลกัประกนัใหเ้สร็จภายในกาํหนด 60 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัใชร้ะเบียบนี.  
 

ประกาศ ณ วนัที$  10  เมษายน  พ.ศ.2560                               

                                                                                                  
                 (นายบุญศกัดิV  รมยพร) 
                    ประธานกรรมการ 

                                                                 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
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  อาศัยอํานาจตามความในข�อ 6 ข�อ 22 ข�อ 23 และข�อ 25  ของระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  ว/าด�วยเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ� พ.ศ.2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดท่ี 37 ครั้งท่ี  8  วันท่ี 19  กรกฎาคม  2562 ให�กําหนดบัญชีตารางเงินเดือนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�
โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในป<จจุบัน ประกาศคณะกรรมการค/าจ�างเรื่องอัตราค/าจ�างข้ันตํ่า      
(ฉบับท่ี9)กระทรวงแรงงาน และบัญชีอัตราเงินเดือนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�ของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�         
แห/งประเทศไทย จํากัด  จึงมีมติให�ถือบังคับใช�บัญชีตารางเงินเดือนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด พ.ศ.2562 และปรับฐานเงินเดือนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ฯ รวม  8 คน ดังนี้ 

 
 
ท่ี 

 
ชื่อ – สกุล 

 
เงินเดือน 
ป<จจุบัน 
(บาท) 

เงินเดือนท่ีปรับฐาน  
บัญชีตารางเงินเดือนเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ออมทรัพย� 

สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด พ.ศ.2562 
(บาท) 

1 นายประภาส   สายทอง 41,570 42,710  
2 นางเพ็ญนภา   เพ็ชรช/วย 48,290 49,210 
3 นายธีรยุทธ      เทศพิทักษ� 42,950 43,750 
4 นส.ธนาภา       รักษกาญจน� 32,120 32,920 
5 นส.ภาวิณี        สิตบุศย� 26,010 26,600 
6 นส.อังคณา      เจริญฤทธิ์ 22,540 23,070 
7 นส.สุชาดา       ถวิลการ 22,540 23,070 
8 นายวโรภาส     นิจอภัย 21,490 22,000 

รวม  257,510 263,330 
 
   ท้ังนี้ ต้ังแต/ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  เปIนต�นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี    23    กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

                                                                      
                                                              (นายบุญศักด์ิ      รมยพร) 
                                         ประธานกรรมการดําเนินการ 
                   สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  



ขั�น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที� เจ้าหน้าที� รองผู้จดัการ ผู้จดัการ

วุฒิตํ�ากว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี

1 9,360.00           12,460.00                  15,440.00         17,360.00         19,560.00         

1.5 9,590.00           12,770.00                  15,790.00         17,790.00         20,010.00         

2 9,820.00           13,070.00                  16,180.00         18,200.00         20,500.00         

2.5 10,060.00         13,390.00                  16,560.00         18,650.00         20,980.00         

3 10,300.00         13,700.00                  16,970.00         19,090.00         21,490.00         

3.5 10,550.00         14,030.00                  17,360.00         19,560.00         22,000.00         

4 10,800.00         14,370.00                  17,790.00         20,010.00         22,540.00         

4.5 11,070.00         14,720.00                  18,200.00         20,500.00         23,070.00         

5 11,330.00         15,060.00                  18,650.00         20,980.00         23,630.00         

5.5 11,610.00         15,440.00                  19,090.00         21,490.00         24,200.00         

6 11,880.00         15,790.00                  19,560.00         22,000.00         24,790.00         

6.5 12,170.00         16,180.00                  20,010.00         22,540.00         25,370.00         

7 12,460.00         16,560.00                  20,500.00         23,070.00         25,990.00         

7.5 12,770.00         16,970.00                  20,980.00         23,630.00         26,600.00         

8 13,070.00         17,360.00                  21,490.00         24,200.00         27,240.00         

8.5 13,390.00         17,790.00                  22,000.00         24,790.00         27,890.00         

9 13,700.00         18,200.00                  22,540.00         25,370.00         28,560.00         

9.5 14,030.00         18,650.00                  23,070.00         25,990.00         29,240.00         

10 14,370.00         19,090.00                  23,630.00         26,600.00         29,960.00         

10.5 14,720.00         19,560.00                  24,200.00         27,240.00         30,650.00         

11 15,060.00         20,010.00                  24,790.00         27,890.00         31,400.00         

11.5 15,440.00         20,500.00                  25,370.00         28,560.00         32,140.00         

12 15,790.00         20,980.00                  25,990.00         29,240.00         32,920.00         

12.5 16,180.00         21,490.00                  26,600.00         29,960.00         33,700.00         

13 16,560.00         22,000.00                  27,240.00         30,650.00         34,520.00         

13.5 16,970.00         22,540.00                  27,890.00         31,400.00         35,330.00         

14 17,360.00         23,070.00                  28,560.00         32,140.00         36,200.00         

14.5 17,790.00         23,630.00                  29,240.00         32,920.00         37,050.00         

15 18,200.00         24,200.00                  29,960.00         33,700.00         37,950.00         

15.5 18,650.00         24,790.00                  30,650.00         34,520.00         38,850.00         

16 19,090.00         25,370.00                  31,400.00         35,330.00         39,800.00         

16.5 19,560.00         25,990.00                  32,140.00         36,200.00         40,730.00         

17 20,010.00         26,600.00                  32,920.00         37,050.00         41,720.00         

บัญชีตารางเงนิเดือนของเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกัด ปี 2562



ขั�น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที� เจ้าหน้าที� รองผู้จดัการ ผู้จดัการ

วุฒิตํ�ากว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี

บัญชีตารางเงนิเดือนของเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกัด ปี 2562

17.5 20,500.00         27,240.00                  33,700.00         37,950.00         42,710.00         

18 20,980.00         27,890.00                  34,520.00         38,850.00         43,750.00         

18.5 21,490.00         28,560.00                  35,330.00         39,800.00         44,780.00         

19 22,000.00         29,240.00                  36,200.00         40,730.00         45,870.00         

19.5 22,540.00         29,960.00                  37,050.00         41,720.00         46,940.00         

20 23,070.00         30,650.00                  37,950.00         42,710.00         48,080.00         

20.5 23,630.00         31,400.00                  38,850.00         43,750.00         49,210.00         

21 24,200.00         32,140.00                  39,800.00         44,780.00         50,400.00         

21.5 24,790.00         32,920.00                  40,730.00         45,870.00         51,590.00         

22 25,370.00         33,700.00                  41,720.00         46,940.00         52,850.00         

22.5 25,990.00         34,520.00                  42,710.00         48,080.00         54,080.00         

23 26,600.00         35,330.00                  43,750.00         49,210.00         55,400.00         

23.5 27,240.00         36,200.00                  44,780.00         50,400.00         56,710.00         

24 27,890.00         37,050.00                  45,870.00         51,590.00         58,080.00         

24.5 28,560.00         37,950.00                  46,940.00         52,850.00         58,310.00         

25 29,240.00         38,850.00                  48,080.00         54,080.00         59,730.00         

25.5 29,960.00         39,800.00                  49,210.00         55,400.00         61,130.00         

26 30,650.00         40,730.00                  50,400.00         56,710.00         62,620.00         

26.5 31,400.00         41,720.00                  51,590.00         58,080.00         64,090.00         

27 32,140.00         42,710.00                  52,850.00         58,310.00         65,650.00         

27.5 32,920.00         43,750.00                  54,080.00         59,730.00         67,190.00         

28 33,700.00         44,780.00                  55,400.00         61,130.00         68,820.00         

28.5 34,520.00         45,870.00                  56,710.00         62,620.00         70,450.00         

29 35,330.00         46,940.00                  58,080.00         64,090.00         72,160.00         

29.5 36,200.00         48,080.00                  58,310.00         65,650.00         73,850.00         

30 37,050.00         49,210.00                  59,730.00         67,190.00         75,650.00         

30.5 37,950.00         50,400.00                  61,130.00         68,820.00         77,420.00         

31 38,850.00         51,590.00                  62,620.00         70,450.00         79,300.00         

31.5 39,800.00         52,850.00                  64,090.00         72,160.00         81,170.00         

32 40,730.00         54,080.00                  65,650.00         73,850.00         83,130.00         

32.5 41,720.00         55,400.00                  67,190.00         75,650.00         85,090.00         

33 42,710.00         56,710.00                  68,820.00         77,420.00         87,150.00         

33.5 43,750.00         58,080.00                  70,450.00         79,300.00         89,200.00         



ขั�น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที� เจ้าหน้าที� รองผู้จดัการ ผู้จดัการ

วุฒิตํ�ากว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี

บัญชีตารางเงนิเดือนของเจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกัด ปี 2562

34 44,780.00         58,310.00                  72,160.00         81,170.00         91,370.00         

34.5 45,870.00         59,730.00                  73,850.00         83,130.00         93,520.00         

35 46,940.00         61,130.00                  75,650.00         85,090.00         95,780.00         

35.5 48,080.00         62,620.00                  77,420.00         87,150.00         98,040.00         

36 49,210.00         64,090.00                  79,300.00         89,200.00         100,410.00       

36.5 50,400.00         65,650.00                  81,170.00         91,370.00         102,780.00       

37 51,590.00         67,190.00                  83,130.00         93,520.00         105,270.00       


