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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

วาดวย  

เจาหนาท่ีของสหกรณ  พ.ศ. 2551 

  
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของรานสหกรณ ขอ 74.(8) ขอ 100.(8) แหงขอบังคับราน

สหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนิน การชุดท่ี 26/2551 ครั้งท่ี 7 /2551 วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไดกําหนดระเบียบวาดวย

เจาหนาท่ีของสหกรณ  พ.ศ. 2551 ไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยเจาหนาท่ีของ

สหกรณ  พ.ศ. 2551” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 เปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวย เจาหนาท่ีของสหกรณ พ.ศ. 2547 จํากัด (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3   

พ.ศ. 2549)   

 บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้

แทน 

 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”   หมายถึง รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณ

    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด                                                         

  “คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณ 

    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด                         

   “กรรมการ”   หมายถึง กรรมการดําเนินการรานสหกรณ 

    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด                                                                 

    “เจาหนาท่ี”      หมายถึง เจาหนาท่ีรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค 

    เชียงใหม  จํากัด  
                                             

 

หมวด 1 

อัตรากําลังและตําแหนง 
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ขอ 5. ใหสหกรณ จางเจาหนาท่ีในตําแหนงตาง ๆ ได ตามจํานวนท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานประจํา

ของสหกรณ 

ขอ 6. ตําแหนงเจาหนาท่ีของสหกรณ มีดังนี้ 

  (1) ลูกจาง ไดแก  นักการภารโรง, คนยาม, คนสวน, คนงาน, พนักงานขับรถยนต 

  (2) เจาหนาท่ี ระดับ 1 ไดแก  เจาหนาท่ีธุรการ, เจาหนาท่ีขายสินคา, เจาหนาท่ีคลังสินคา, 

ชางฝมือ 

  (3) เจาหนาท่ีระดับ 2  ไดแก เจาหนาท่ีบัญชี, เจาหนาท่ีการเงิน, เจาหนาท่ีทะเบียน, 

เจาหนาท่ีสินเชื่อ, เจาหนาท่ีการตลาด, นายชาง 

  (4) รองผูจัดการ 

  (5) ผูจัดการ 

 ขอ 7. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกหรือเลื่อนตําแหนง

เจาหนาท่ี เพ่ือบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับใด ๆ ตามขอ 6. โดยพิจารณาผูมีคุณวุฒิ มีความรับผิดชอบ 

การริเริ่ม ความสามารถ สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และมีความเหมาะสมกับตําแหนง 

 ขอ 8. การบรรจุแตงตั้งปรับเลื่อนใหดํารงตําแหนง รองผูจัดการหรือผูจัดการ เปนอํานาจของ

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสั่งบรรจุแตงตั้งในกรอบแหงอัตราตําแหนงท่ีไดเห็นชอบแลว 

 ขอ 9. การบรรจุแตงต้ังปรับเลื่อนตําแหนงของเจาหนาท่ีใหดํารงตําแหนงในระดับใดๆ ตามขอ 6.(1) 

(2) และ (3) นั้นใหสหกรณฯ แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย ประธานกรรมการ, กรรมการ 

และผูจัดการหรือกรรมการผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ พิจารณาแลวเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดําเนินการ เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวประธานกรรมการจึงสั่งแตงตั้งได ในกรอบอัตราตําแหนงท่ี

คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 

 ขอ 10. ถาตําแหนงเจาหนาท่ีของสหกรณ ในระดับใด ๆ วางลงและยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารง

ตําแหนงนั้น หรือผูดํารงตําแหนงนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการชั่วคราว ประธานกรรมการมีอํานาจสั่ง

ใหเจาหนาท่ีของสหกรณฯ ท่ีเห็นวาสมควรรักษาการในตําแหนงนั้น ๆ ไดเปนการชั่วคราว เวนแตการสั่งการให

รักษาการในตําแหนงรองผูจัดการหรือผูจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ 11. เม่ือมีการเปลี่ยนตัวผูจัดการ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทาง

บัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินตลอดจนผลิตผลและสินคาอ่ืนๆ ของสหกรณ จัดทํางบดุลเพ่ือทราบฐานะ

อันแทจริงของสหกรณ แลวทําบันทึกการสงมอบกันไวเปนหลักฐานดวย 

 หากคณะกรรมการดําเนินการละเลย ไมปฏิบัติดังท่ีกลาวตามวรรคแรกแลวถาเกิดความเสียหายข้ึน 

คณะกรรมการจะตองรับผิดชอบตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ  

 ขอ 12. ผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดจะรับเงินเดือนสูงกวาข้ันท่ีต่ําสุดของตําแหนงนั้นไมได 

แตถาผูนั้นไดรับเงินเดือนท่ีสูงกวาข้ันต่ําสุดของตําแหนงใหม ก็ใหไดรับเงินเดือนในข้ันเงินเดือนท่ีเทากับข้ัน

เงินเดือนเดิมหรือข้ันเงินเดือนท่ีใกลเคียงกับข้ันเงินเดือนเดิม  
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 ขอ 13. อัตราเงินเดือน คาจางของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามบัญชีเงินเดือนแนบทายระเบียบนี้การ

เปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือนใหเปนไปโดยมติของคณะกรรมการดําเนินการ 

 

หมวด 2 

การจาง  หลักประกัน และการบรรจุแตงตั้ง 
 

 ขอ 14. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจางและบรรจุแตงตั้งเจาหนาท่ี จากผูท่ีผานการ

คัดเลือกได หรือผานการสอบคัดเลือกได หรือสอบแขงขันไดโดยเรียงลําดับตามท่ีประกาศแจงผลไวเทานั้น 

 ขอ 15. ในการจางเจาหนาท่ีตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานตามท่ีสหกรณ กําหนดและให

คณะกรรมการดําเนินการเรียกหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังปรากฏขางลางนี้เพ่ือเปนหลักประกันความ

เสียหายอันหากเกิดข้ึนแกสหกรณ เนื่องจากกระทําหรืองดเวนกระทําซ่ึงเจาหนาท่ีของสหกรณตองรับผิดชอบ 

 (1) อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง หรือหลักทรัพยรัฐบาล หรือหลักทรัพยอ่ืน ๆ 

อันมีมูลคาไมต่ํากวา 100,000.00 บาท จํานําเปนประกัน 

  (2) บุคคลซ่ึงเปนขาราชการตั้งแตระดับ 5 หรือเทียบเทาข้ึนไป เปนผูคํ้าประกันอยางไมมี

จํากัด  ในการเรียกหลักประกันจากเจาหนาท่ีสหกรณใหคณะกรรมการพิจารณาเรียกหลักประกันตามขอ (1) 

เปนอันดับแรก ถาไมมีหลักประกันตามขอ (1) จึงพิจารณาอันดับรองลงไป 

 ขอ 16. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาทบทวนฐานะของผูคํ้าประกันและหลักประกันทุกป

ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาหลักประกันนั้นมีราคาเพียงพอท่ีจะคุมกับความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีของสหกรณ และ

เพ่ือแกปญหากรณีท่ีผูคํ้าประกันถึงแกกรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลงหรือหลักประกันมีราคาเปลี่ยน แปลง

ในทางท่ีลดลง 

 ขอ 17. การจางและบรรจุแตงตั้ง เจาหนาท่ี ใหดํารงตําแหนงในระดับใดๆ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

   17.1 ตําแหนงลูกจาง 

   (1) ตองมีพ้ืนฐานความรูไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 

   (2) ตองมีความสามารถในงานท่ีจะปฏิบัติได 

   (3) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

   (4) ผานการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน 

   17.2 ตําแหนง เจาหนาท่ีระดับ 1 

    (1) ตองเปนผู มีความรู พ้ืนฐานไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพท่ีสหกรณ ตองการ 

    (2) ตองมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

    (3) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

    (4) ผานการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน 
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   17.3 ตําแหนง เจาหนาท่ีระดับ 2 

    (1) ตองเปนผูมีความรูความสามารถพ้ืนฐานไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน

สาขาวิชาชีพท่ีสหกรณตองการ 

    (2) ตองมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

    (3) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

    (4) ผานการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน 

   17.4 ตําแหนง รองผูจัดการ 

    (1) ตองเปนผูมีความรูพ้ืนฐานไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาชีพ

ท่ีสหกรณตองการ หรือเคยดํารงตําแหนงรองผูจัดการในการบริหารงานจากสถาบันการเงินหรือจากสหกรณอ่ืน

มาแลวไมนอยกวา 3 ป  

    (2) มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

    (3) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

    (4) ผานการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน 

   17.5 ตําแหนง ผูจัดการ 

    (1) ตองเปนผูมีความรูพ้ืนฐานไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาท่ีสหกรณกําหนด หรือเคย

ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 4 มาแลวหรือเคยดํารงตําแหนงผูจัดการในการบริหารงานจาก

สถาบันการเงินหรือจากสหกรณอ่ืนมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

    (2) มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

    (3) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

    (4) ผานการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน 

  ขอ 18. การจางเจาหนาท่ีของสหกรณ ตามขอ 17. ใหทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ ท่ีได

ประกาศไวไมนอยกวา 3 เดือน โดยใหไดรับเงินเดือนคาจางในอัตรา ข้ัน 1 ของแตละตําแหนงตามบัญชี

เงินเดือนแนบทายระเบียบนี้ 

 ขอ 19. การจางและบรรจุเจาหนาท่ีของสหกรณในตําแหนงตาง ๆ หลังจากผานการทดลอง

ปฏิบัติงาน ตามขอ 18. แลวใหไดรับเงินเดือนคาจางตามคุณวุฒิหรือตามคุณสมบัติท่ีทางสหกรณไดประกาศไว

ตามระเบียบวาดวยการรับสมัครเจาหนาท่ีสหกรณ 

 

หมวด 3 

การปรับเลื่อนตําแหนงของเจาหนาที่ 
 

 ขอ 20. การปรับเลื่อนตําแหนงของเจาหนาท่ี ใหดํารงตําแหนงในระดับใด ๆ เปนอํานาจตามขอ 8. 

และขอ 9. และตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 20.1 การปรับเลื่อนตําแหนงลูกจาง เปนตําแหนงเจาหนาท่ีระดับ 1 
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 (1) ตองเปนผู ท่ีมีความรู พ้ืนฐานไมต่ํากวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 (2) เปนผูท่ีไดรับการจางและบรรจุในตําแหนงลูกจางของสหกรณแหงนี้มาแลวไมนอย

กวา 5 ป 

 (3) มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

 (4) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

 (5) ไดรับเงินเดือนคาจางปจจุบันสูงกวาข้ันต่ําสุดของฐานเงินเดือนในตําแหนงนี้ 

 20.2 การปรับเลื่อนตําแหนงเจาหนาท่ี ระดับ 1 เปน ตําแหนงเจาหนาท่ี ระดับ 2 

  (1) ตองเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขา

วิชาชีพท่ีสหกรณตองการ 

  (2) เปนผูท่ีไดรับการจางและบรรจุในตําแหนงเจาหนาท่ีระดับ 1 ของสหกรณแหงนี้

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  (3) มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

  (4) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

  (5) ไดรับเงินเดือนคาจางปจจุบันสูงกวาข้ันต่ําสุดของฐานเงินเดือนในตําแหนงนี้ 

 20.3 การปรับเลื่อนตําแหนงเจาหนาท่ี ระดับ 2 เปน ตําแหนงรองผูจัดการ 

  (1) ตองเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขา

วิชาชีพท่ีสหกรณตองการ 

  (2) เปนผูท่ีไดรับการจางและบรรจุในตําแหนงเจาหนาท่ีระดับ 2 ของสหกรณแหงนี้

มาแลวไมนอยกวา 5 ป 

  (3) มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

  (4) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

  (5) ไดรับเงินเดือนคาจางปจจุบันสูงกวาข้ันต่ําสุดของฐานเงินเดือนในตําแหนงนี้ 

 

 

 20.4 การปรับเลื่อนตําแหนงรองผูจัดการ เปน ตําแหนงผูจัดการ 

 (1) ตองเปนผูท่ีมีความรูพ้ืนฐานไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาชีพท่ีสหกรณ

กําหนด 

 (2) เปนผูท่ีไดรับการจางและบรรจุในตําแหนงรองผูจัดการ ของสหกรณแหงนี้มาแลว

ไมนอยกวา 5 ป 

 (3) มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานในหนาท่ี ท่ีจะปฏิบัติได 

 (4) ผานการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือทดสอบปฏิบัติงาน 

 (5) ไดรับเงินเดือนคาจางปจจุบันสูงกวาข้ันต่ําสุดของฐานเงินเดือนในตําแหนงนี้ 
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หมวด 4 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง 
 

 ขอ 21. การเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง ของเจาหนาท่ี ใหพิจารณาถึงความสามารถ การริเริ่ม อุตสาหะ 

คุณภาพและปริมาณงานในหนาท่ี ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบปทางบัญชี

ท่ีแลวของสหกรณ ท้ังนี้ตองอยูภายในวงเงินงบประมาณสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 

 ขอ 22. ผูจัดการหรือกรรมการผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการ มีอํานาจเลื่อนข้ันเงินเดือนคาจางของ

เจาหนาท่ี ในตําแหนงท่ีไมสูงกวาเจาหนาท่ีระดับ 2 ในปหนึ่ง ๆ ไดไมเกิน 1 ข้ัน ถาเกินกวานั้นตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 ขอ 23. การเลื่อนข้ันเงินเดือนของผูจัดการและรองผูจัดการ เปนอํานาจของคณะกรรมการ

ดําเนินการ 

 ขอ 24. เจาหนาท่ีทุกตําแหนงมีเวลาทํางานในสหกรณไมครบ 8 เดือน(แปดเดือน) ในรอบปทางบัญชี

ของสหกรณหรือมีขอบกพรองในรอบปบัญชีท่ีแลว ดังตอไปนี้ ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคาจาง 

 (1) มีวันลากรณีเดียวหรือหลายกรณีรวมกันเกินกวา 30 วันทํางาน เวนแต 

  ก. ลาปวยเพราะดานสุขภาพรางกายสวนตัว ซ่ึงตองใชเวลารักษาพยาบาลเปน

เวลานานติดตอกันคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน 60 วัน 

  ข. ลาปวยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการไปปฏิบัติงานในหนาท่ีสหกรณ

ตามคําวินิจฉัยของแพทยแตตองไมเกิน 120 วันตอเนื่องกัน 

  ค. ลาคลอดบุตร ไมเกิน 90 วัน โดยใหไดรับเงินเดือน คาจางตลอดระยะเวลาท่ีลาไม

เกิน 45 วัน 

  ง. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธฮัีจจเปนครั้งแรกไมเกิน 120 วัน 

  จ. ลาเพ่ือเขารับการฝกความพรั่งพรอมทางทหาร แตไมเกิน 60 วัน 

  (2) ถูกลงโทษทางวินยั เวนแตโทษภาคทัณฑ 

  (3) ทุจริตตอหนาท่ี จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย 

  (4) ประมาทเลินเลอ มีขอบกพรองในการปฏิบัติหนาท่ีอยูเนือง ๆ เปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย 

  (5) ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ของสหกรณหรือมติ คําสั่งอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม 

ซ่ึงสหกรณไดตักเตือนเปนลายลักษณอักษรแลว 

  (6) ขาดงาน ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลานานเกินกวา 3 วันทําการติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ัน

หรือไมก็ตาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  (7) มีความประพฤติไมเหมาะสม 
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  (8) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

 

หมวด 5 

การรักษาระเบียบและวินัย 
 

 ขอ 25. เจาหนาท่ีของสหกรณตองรักษาระเบียบและวินัยโดยเครงครัด ท้ังนี้ผูใดฝาฝนใหถือปฏิบัติ

ตามระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาท่ี (หมวด 7 : วินัยและโทษทางวินัย) และตอง

ปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาจางโดยเครงครัด 

 ขอ 26. เจาหนาท่ีของสหกรณจะตองลงเวลาทํางานในสมุดลงเวลาท่ีสหกรณกําหนดข้ึนเปนประจํา

ทุกวันท่ีเปดทํางาน เวลาทํางานปกติของสหกรณคือวันจันทร ถึงวันศุกรตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 

และวันเสารตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. 

 อนึ่งในระหวางเวลาทํางานของสหกรณ เจาหนาท่ีของสหกรณคนใดจะออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

ท่ีทํางานของสหกรณใหลงบันทึกไวในสมุดท่ีสหกรณจัดไวและตองไดรับอนุญาตจากผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 

หรือผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายตามควรแกกรณี 

 

หมวด 6 

การจายเงินโบนัส และบําเหน็จ 

การจายเงินโบนัส 

 

 ขอ 27. เม่ือสิ้นปทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณอาจจัดสรรกําไรเปนโบนัสแกเจาหนาท่ีไดตามขอบังคับ

ของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนัสท่ีจะจายใหแกเจาหนาท่ีของสหกรณ ตาม

สวนแหงอัตราเงินเดือนของแตละคน แตอยางสูงไมเกินสี่เทาของเงินเดือนซ่ึงไดรับในเดือนสุดทายของปทาง

บัญชีนั้น ๆ 

 ขอ 28. เจาหนาท่ีของสหกรณผูใดมีเวลาทํางานไมเต็มปทางบัญชีใด ๆ ใหไดรับเงินโบนัสลดลงตาม

สวนแหงเวลาทํางานในปนั้น 

 ขอ 29. คณะกรรมการดําเนินการอาจไมจายโบนัส ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหแกเจาหนาท่ีของ

สหกรณคนใดก็ได หากปรากฏวาเจาหนาท่ีของสหกรณนั้นปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดหรือบกพรองอยูเปนประจํา ไม

อุทิศเวลาใหแกงานสหกรณ ลาหยุดในระหวางปทางบัญชีเกินสมควร ท้ังไมพยายามขวนขวายแกไขขอผิด 

พลาดหรือบกพรองของตน ตามท่ีผูจัดการหรือกรรมการผูทําหนาท่ีผูจัดการไดใหความเห็นแนะนําเชนวานั้น 

อีกท้ังไดมีบันทึกแจงเปนลายลักษณอักษรใหเจาหนาท่ีผูนั้นไดรับทราบแลว 

 

การจายเงินบําเหน็จ 
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 ขอ 30. เจาหนาท่ีของสหกรณคนใดทํางานในสหกรณนี้ดวยความเรียบรอยเปนเวลาติดตอกันมาไม

นอยกวาหาปข้ึนไป มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเม่ือพนจากตําแหนง เวนแตการพนจากตําแหนงเพราะถูกลงโทษให

ออกหรือไลออก หรือเจาหนาท่ีท่ีเลิกจางโดยไมมีความผิดและมีสิทธิไดรับเงินคาชดเชยแลวตามระเบียบวาดวย

ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของเจาหนาท่ี หรือไดรับคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

 ขอ 31. การคํานวณเงินบําเหน็จใหเอาเงินเดือนเดือนสุดทายตั้ง คูณดวยจํานวนปท่ีทํางานในสหกรณ

เศษของปถาถึง 180 วัน ใหนับเปนหนึ่งป ถาต่ํากวานี้ใหปดท้ิง 

 จํานวนปท่ีทํางาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันบรรจุเจาหนาท่ีของสหกรณเขาทํางานในสหกรณ 

จนถึงวันท่ีออกจากงาน หักดวยวันลาของผูนั้น 

 ในกรณีท่ีสหกรณเลิกจางเจาหนาท่ีใหคํานวณเงินบําเหน็จเปรียบเทียบกับเงินชดเชยถาเงินสวนไหน

มากกวาใหสหกรณจายเงินสวนนั้นใหกับเจาหนาท่ี ท่ีถูกเลิกจาง 

 ขอ 32. เจาหนาท่ีของสหกรณซ่ึงพนจากตําแหนงเพราะตาย สหกรณจะจายเงินบําเหน็จใหแกทายาท

ผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย 

 ขอ 33. เพ่ือประโยชนในการจายเงินคาชดเชย คาชดเชยพิเศษและเงินบําเหน็จ ใหแกเจาหนาท่ีของ

สหกรณ ใหสหกรณตั้งเงินสํารองจายเงินคาชดเชย และเงินบําเหน็จไวตัดจายเปนคาใชจายประจําปตามจํานวน

ท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

 ขอ 34. ภาษีเงินไดอันพึงชําระตามกฎหมาย ใหผูรับเงินชดเชยหรือเงินบําเหน็จเปนผูจายท้ังสิ้น 

 

หมวด 7 

การพนจากตําแหนง 
 

 ขอ 35. เจาหนาท่ีของสหกรณพนจากตําแหนง ดังนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) อายุครบ 60 ปบริบูรณ 

 (4) เลิกจาง หรือใหออก หรือไลออก 

 ขอ 36. ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของสหกรณถึงแกความตาย สหกรณจะจายเงินปนผลประโยชนอันพ่ึง

ไดรับ ใหแกทายาทผูมีสิทธิชอบดวยกฎหมายของผูตาย สวนเงินทดแทนหรือประโยชนทดแทน ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยเงินทดแทนหรือกฎหมายประกันสังคม 

 ขอ 37. เจาหนาท่ีผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ก็ยอมทําได โดยยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาตาม

แบบท่ีสหกรณกําหนด ตอผูจัดการโดยตรง ไมนอยกวา 30 วัน เพ่ือเสนอถึงคณะกรรมการดําเนินการเม่ือ

คณะกรรมการดําเนินการพิจาณาอนุญาตแลว จึงใหถือวาลาออกจากงานและพนจากตําแหนงได 

 การลาออกของเจาหนาท่ีท่ีฝาฝนระเบียบการลาดังกลาวนี้ยอมทําใหสหกรณเสียหาย สหกรณมี

ความชอบธรรมท่ีจะหักเงินประกัน คาจาง หรือเงินพึงไดอ่ืนใด เพ่ือชดใชความเสียหายท่ีเกิดข้ึนดังกลาวรวมถึง
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อาจใชสิทธิในการฟองคดีตอศาล แรงงาน เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูลาออกหรือผูคํ้าประกัน ชดใชความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนไดดวย 

 ขอ 38. เจาหนาท่ีคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหเปนอันพนจากตําแหนง และสิ้นสุดการจางเม่ือ

สิ้นปทางบัญชีของสหกรณซ่ึงเปนปท่ีผูนั้นมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ 

 ขอ 39. คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจพิจารณาเลิกจางเจาหนาท่ีของสหกรณไดในกรณี

ดังตอไปนี้ 

 (1) เม่ือสหกรณยุบตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงอยู หรือยุบแผนกงาน หรือหนวยงานนั้น 

  (2) เม่ือมีเหตุอันควรซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ เห็นวาผูนั้นหยอนสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติงานหรือมีความบกพรองในการปฏิบัติงานอยูเนือง ๆ หรือไมอาจไววางใจผูนั้นในการปฏิบัติงานอยูเนือง 

ๆ หรือไมอาจไววางใจผูนั้นในการปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

   (3) มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินัยรายแรง หรือในกรณีความผิดอาญา เวนแต

ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาณ 

  (4) เม่ือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

  (5) มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 

  (6) ครบกําหนดตามสัญญาจาง 

 

หมวด 8 

เบ็ดเตล็ด 
 

 ขอ 40. การลงโทษเจาหนาท่ีของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน

ของเจาหนาท่ี 

 ขอ 41. เจาหนาท่ีของสหกรณทุกระดับตําแหนง ตองศึกษาระเบียบนี้ใหมีความเขาใจอยางชัดแจง

เพ่ือใหการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และจะปฏิเสธวาไมทราบเง่ือนไขหลักเกณฑและแนวการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ไมได 

 ขอ 42. ผูท่ีสหกรณไดจางไวกอนวันท่ีใชระเบียบนี้ ใหถือวาเปนเจาหนาท่ีของสหกรณ มีสิทธิและ

หนาท่ีรับผิดชอบตามระเบียบนี้ทุกประการ 

 เจาหนาท่ีของสหกรณคนใดท่ียังไมไดจัดทําสัญญาจาง และจัดใหมีหลักประกันไวตอสหกรณ ให

สหกรณจัดทําสัญญาจางและจัดใหมีหลักประกันดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศใช

ระเบียบนี้ 

 เจาหนาท่ีผูใดท่ีสหกรณไดจางไวกอนวันท่ีใชระเบียบนี้ และไดรับอัตราเงินเดือนต่ํากวาคุณวุฒิท่ีทาง

สหกรณไดประกาศไว หรือไดรับอัตราเงินเดือนต่ํากวาข้ันต่ําของฐานบัญชีอัตราเงินเดือนตามตําแหนงท่ีไดดํารง

อยู ใหปรับอัตราเงินเดือนเขาสูข้ันเงินเดือนตามบัญชีของตําแหนงนั้นๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

ขอ 43. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 
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 (นายอุดร  รัตนคํานวณ) 

  ประธานกรรมการดําเนินการ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 


