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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

วาดวย 

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาที่ พ.ศ. 2547 

 

หมวด 1 

บททั่วไป 
 

 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ไดกําหนดใหนายจาง จัดใหมีขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานของลูกจาง ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของรานสหกรณวิทยาลัย เทคนิค

เชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2547 ขอ 74.(8) ขอ 93. และขอ 100.(8) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนิน การ 

ชุดท่ี 22 ครั้งท่ี 7/2547 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ไดกําหนดระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการ

ทํางาน ของเจาหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยขอบังคับเก่ียว 

กับการทํางาน ของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2547” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2547 

ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”   หมายถึง รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 “นายจาง”   หมายถึง   รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

 “ประธานกรรมการ”  หมายถึง   ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณวิทยาลัย 

   เทคนิคเชียงใหม  จํากัด                                                         

        “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณ  

   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด                         

       “เจาหนาท่ี”      หมายถึง  ผูท่ีไดรับการจัดจางและบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

   ประจาํรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด  

   ในตําแหนงท่ีกําหนดไวโดยไดรับเงินคาจางประจํา

   เปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนสหกรณ 

        “วันทํางาน”    หมายถึง  วันท่ีสหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีทํางานตามปกติ                                                                 

 “วันหยุด”    หมายถึง   วันท่ีสหกรณกําหนดใหเจาหนาหยุดประจําสัปดาห 

     หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 
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 “วันลา”   หมายถึง   วันลาปวย ลาเพ่ือทําหมัน ลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปน

    ลาเพ่ือรับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝกอบรม หรือ

    พัฒนาความรูความสามารถหรือลาเพ่ือคลอดบุตร 

 “คาจาง”   หมายถึง   เงินท่ีนายจางและเจาหนาท่ีตกลงกันจายเปนคา

    ตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางระยะเวลา

    การทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห

    รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน 

 “คาจางในวันทํางาน”   หมายถึง   คาจางสําหรับการทํางานเต็มเวลาการทํางานปกติ 

 “การทํางานลวงเวลา”   หมายถึง  การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ หรือเกิน

    ชั่วโมงทํางานในแตละวันท่ีไดมีการตกลงกัน หรือ

    ทํางานในวันหยุด 

 “คาลวงเวลา”   หมายถึง   เงินท่ีนายจางจายใหแกเจาหนาท่ีเปนการตอบแทน

    การทํางานนอกเวลา หรือเกินเวลาทํางานปกติ 

 “คาลวงเวลาในวันหยุด”   หมายถึง   เงินท่ีนายจางจายใหแกเจาหนาท่ีเปนการตอบแทน

    การทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

 

หมวด 2 

วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 
 

ขอ 4. วันทํางาน1  สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีในตําแหนงตาง ๆ ทํางาน สัปดาหละ 6 วัน ตั้งแต 

วันจันทร ถึง วันเสาร หรือรวมชั่วโมงทํางานท้ังสิ้น 45 ชั่วโมงตอสัปดาห 

ขอ 5. เวลาทํางาน1  สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีทํางาน ตามวันเวลาทํางานปกติ ดังนี้ 

 วันจันทร ถึงวันศุกร  ตั้งแต    เวลา 08.00 น.–17.00 น. 

 วันเสาร ตั้งแต    เวลา 08.00 น.–12.00 น. 

ขอ 6. เวลาพัก2  สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีหยุดพักระหวางการทํางานปกติเวลา 12.00 น. ถึง

เวลา 13.00 น. 

 ในกรณีท่ีสหกรณและเจาหนาท่ีของสหกรณตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรค

หนึ่งเปนอยางอ่ืน ก็ยอมกระทําได โดยเวลาพักไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความราบรื่นและอํานวย

ความสะดวกแกสมาชิกท่ีมาใชบริการ สหกรณจะกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานเปนอยางอ่ืนก็ยอมกระทํา

ได ข้ึนอยูกับความเหมาะสมตามความเห็นชอบของผูจัดการ 

หมวด 3 

1  ม.23 และ ม.27 วรรคสาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541(ใหน้ายจา้งประกาศเวลาทาํงานปกติฯ และ ม.27 วรรคสามฯ) 
2  ม.27 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ในวนัท่ีมีการทาํงานใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งมีเวลาพกัระหวา่งการทาํงานฯ ) 
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วันหยุดและหลกัเกณฑการหยุด 
 

ขอ 7. วันหยุดประจําสัปดาห3  สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีหยุดประจําสัปดาห สัปดาหละ 1 วัน คือ 

วันอาทิตย 

ขอ 8. วันหยุดตามประเพณี4  สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีหยุดงานตามประเพณี ดังนี้ 

 (1) วันข้ึนปใหม 

 (2) วันมาฆบูชา 

 (3) วันจักรี 

 (4) วันสงกรานต (3วัน) 

 (5) วันแรงงานแหงชาติ 

(6) วันฉัตรมงคล 

(7) วันวิสาขบูชา 

(8) วันอาสาฬหบูชา 

(9) วันเขาพรรษา 

(10) วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินีนาถ 

(11) วันปยะมหาราช 

(12) วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(13) วันรัฐธรรมนูญ 

(14) วันสิ้นปเกา 

(15) วันหยุดอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 ในกรณีท่ีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของเจาหนาท่ี ใหเจาหนาท่ีหยุด

ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป 

ขอ 9. วันหยุดพักผอนประจําป5  สหกรณกําหนดใหเจาหนาท่ีท่ีทํางานครบ 1 ป หยุดพักผอน

ประจาํปได จํานวน 6 วันทํางาน โดยสหกรณจะจัดใหหยุดภายในปถัดไป สําหรับปใดท่ีเจาหนาท่ีผูใดไมไดหยุด

พักผอนประจําปของปท่ีกําหนดใหนั้น หรือหยุดพักผอนประจําปแลวแตไมครบ 6 วัน ใหวันท่ียังไมไดหยุด

พักผอนในปนั้นรวมเขากับปตอไปได แตวันหยุดพักผอนสะสมรวมกับวันหยุดพักผอนประจําปปจจุบันจะตองไม

เกิน 10 วันทํางาน  การนับปใหนับตามปบัญชีของสหกรณ 

 สหกรณอาจกําหนดใหเจาหนาท่ี ท่ีทํางานยังไมครบป หยุดพักผอนประจําปไดตามสัดสวน 2 6แหงเวลา

ทํางาน 

หมวด 4 

3  ม.28 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งมีวนัหยดุประจาํสปัดาห์ฯ) 
4  ม.29 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ใหน้ายจา้งประกาศกาํหนดวนัหยดุตามประเพณีฯ) 
5  ม.30 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัมาแลว้ครบหน่ึงปีมีสิทธิหยดุพกัผอ่นประจาํปีฯ) 
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การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
 

ขอ 10. การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด6 

 10.1 ในกรณีท่ีสหกรณมีเหตุฉุกเฉิน หรือความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองทํางานติดตอกันไป 

ถาหยุดแลวจะเกิดความเสียหาย สหกรณจะใหเจาหนาท่ีทํางานลวงเวลาในวันทํางาน หรือทํางานในวันหยุด 

รวมถึงทํางานลวงเวลาในวันหยุดไดตามความจําเปน โดยสหกรณจะแจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนา และ

เจาหนาท่ีจะตองใหความรวมมือในการทํางานลวงเวลาดังกลาว  

 10.2 ในกรณีท่ีสหกรณมีความจําเปนตองทํางานเพ่ือเพ่ิมการบริการ สหกรณจะใหเจาหนาท่ี

ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดเปนครั้งคราวเทาท่ีเปนประโยชนแกการบริการ ท้ังนี้ สหกรณจะให

เจาหนาท่ี ท่ีสมัครใจทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดไดไมเกิน 36 ชั่วโมงตอสัปดาห7 

ขอ 11. อัตราคาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด  

 11.1 สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติในอัตรา 1.5 

เทา ของคาจางตามจํานวนชั่วโมง8 

 11.2 สหกรณจะจายคาทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด

พักผอนประจําป ใหแกเจาหนาท่ีในอัตรา 1 เทา ของคาจางในวันทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมงท่ีไดทํางานใน

วัดหยุด9 

 11.3 สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันหยุด ในอัตรา 3 เทาของ

คาจางตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํางานลวงเวลาในวันหยุด10 

ขอ 12. เพ่ือประโยชนแกการคํานวณ คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด  

สหกรณจึงกําหนดหลักเกณฑดังนี้11 

 12.1 เจาหนาท่ีท่ีไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน หมายถึง 

คาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทํางานตอวันโดยเฉลี่ย 

 12.2 การคิดคาลวงเวลาถาเศษของชั่วโมงท่ีไมถึง 30 นาที ไมนํามาคิดเปนคาลวงเวลา 

ขอ 13. การไมจายคาลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุด และคาทํางานในวันหยุด  สหกรณจะไมจายคา

ลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุดและคาทํางานในวันหยุด  ดังนี้ 

 13.1 เจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ ใหมีอํานาจทําการแทน

สหกรณเก่ียวกับการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง12 

6  ม.30 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัมาแลว้ครบหน่ึงปีมีสิทธิหยดุพกัผอ่นประจาํปีฯ) 
7  กฎกระทรวงฯ ฉบบัท่ี 3 
8  ม.61 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งทาํงานล่วงเวลาในเวลาทาํงานฯ) 
9  ม.62(1) พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2541 (สาํหรับลูกจา้งซ่ึงมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุฯ) 
10  ม.63 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2541 (ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งทาํงานล่วงเวลาในวนัหยดุ 
11  ม.68 และ ม.70(1) พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2541 (เพ่ือประโยชน์แก่การคาํนวณค่าล่วงเวลาฯ) 
12  ม.65(1) (6) (7) พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2541 (ลูกจา้งฯ ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าล่วงเวลาฯ) 
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 13.2 เจาหนาท่ีท่ีถูกกําหนดใหอยูเวรเฝาดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสินเปนครั้งคราว12 

 13.3 ลักษณะงานปกติซ่ึงทํางานในเวลาแลวแตไมสําเร็จและอาจมีผลเสียหายตอสหกรณ 

 

หมวด 5 

การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด 
 

ขอ 14. การจายคาจางในวันหยุด สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหวันหยุดตาม

ประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป ใหแกเจาหนาท่ีรายเดือนโดยจายรวมอยูในเงินเดือนแลว13 

ขอ 15. การจายคาจางในวันลา สหกรณจะจายคาจางในวันลา ใหแกเจาหนาท่ีท่ีลาถูกตองตาม

ระเบียบของสหกรณ  ดังนี้ 

 15.1 วันลาปวย 14 จะจายตามจํานวนวันท่ีเจาหนาท่ีปวยจริง แตไมเกิน 30 วันทํางานตอป 

 15.2 วันลาทําหมัน14 จะจายตามจํานวนวันท่ีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง กําหนดให

เจาหนาท่ีหยุดงาน 

 15.3 วันลาคลอดบุตร 15 จะจายตามจํานวนวันท่ีลา แตไมเกิน 45 วัน 

 15.4 วันลากิจ จะจายตามจํานวนวันท่ีสหกรณอนุญาตใหลาแตไมเกิน 15 วันตอป16 

 15.5 วันลาเพ่ือฝกความพรั่งพรอมทางทหารจะจายตามจํานวนวันท่ีลาแตไมเกิน 60 วัน 

ตอป17 

 15.6 วันลาเพ่ือการอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ จะจายตามจํานวนวันท่ีสหกรณอนุญาต 

แตไมเกิน 45 วันตอไป 

 15.7 วันลาเพ่ือการฝกอบรม หรือพัฒนาความรูตามจํานวนวันท่ีสหกรณอนุญาตแตไมเกิน 

30 วันตอป18 

ขอ 16. กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด  

สหกรณจะจายใหแกเจาหนาท่ี ดังนี้19 

16.1 สหกรณกําหนดใหมีการจายเงินเดือน ใหแกเจาหนาท่ีรายเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะ

จายในวันสิ้นเดือน 

16.2 การจายคาลวงเวลาในวันหยุด คาทํางานในวันหยุด สหกรณจะจายใหแกเจาหนาท่ี ใน

แตละคราวท่ีไดปฏิบัติงานนั้น ๆ เสร็จสิ้น หรือ จะจายใหในวันสิ้นเดือน ซ่ึงเห็นเปนการสมควร 

13  ม.69 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
14  ม.57 และ ม.57 วรรคทา้ย พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
15  ม.59 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
16  ม.34 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
17  ม.58 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
18  ม.52 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
19  ม.70 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
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16.3 การจายเงินคาจางประเภทอ่ืน ๆ ใหแกเจาหนาท่ีใหเปนไปตามท่ีตกลงซ่ึงกันและกัน 

ในกรณีท่ีวันจายคาจางวันใดตรงกับวันหยุดงาน ใหเลื่อนไปจายในวันทํางานกอนถึงวันหยุดนั้น 

ขอ 17. การจายเงินคาจางประเภทอ่ืนใหแกเจาหนาท่ี20  สหกรณจะจายคาจาง  คาลวงเวลา  คาลวง 

เวลาในวันหยุด  คาทํางานในวันหยุด  และเงินอ่ืน ๆ ใหแกเจาหนาท่ี  ณ ท่ีทําการสหกรณ และหรือโดยโอนเงิน

เขาบัญชีเงินฝากของธนาคาร หรือสถาบันการเงินท่ีสหกรณกําหนด 

หมวด 6 

วันลา และหลักเกณฑการลา 
 

ขอ 18. วันลา  เจาหนาท่ีมีสิทธิลาหยุดได ดังนี้ 

 18.1 การลาปวย21  เจาหนาท่ีมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง การประสบอันตรายหรือการ

เจ็บปวย เนื่องจากการทํางานจนไมสามารถมาปฏิบัติงานตามปกติไดสหกรณจะใหหยุดงานตามความเห็นแพทย

แผนปจจุบันชัน้หนึ่ง หรือตามความประสงคของเจาหนาท่ี โดยไมถือเปนวันลาปวย 

 18.2 การลาทําหมัน22  เจาหนาท่ีมีสิทธิลาหยุดงานเพ่ือการทําหมันไดตามจํานวนวันท่ี

แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกําหนด 

 18.3 การลาคลอดบุตร23  เจาหนาท่ีหญิงมีสิทธิหยุดงานกอนหรือหลังการคลอดบุตรไดไม

เกิน 90 วัน  

 18.4 การลากิจ24  เจาหนาท่ีมีสิทธิลาหยุดงานเพ่ือกิจธุระจําเปนไดไมเกิน 15 วันตอป การ

ลากิจเพ่ือกิจธุระจําเปน จะตองเปนกิจธุระเก่ียวกับการติดตอกับสวนราชการรัฐวิสาหกิจ การเจ็บปวย 

ของบุคคลในครอบครวั หรือความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น 

 18.5 การลาเพ่ือฝกความพรั่งพรอมทางทหาร25 เจาหนาท่ีมีสิทธิการลาหยุดงานเพ่ือรับ

ราชการทหารในการเรียกพล เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดสอบความพรั่งพรอมทางทหารตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีราชการกําหนด 

 18.6 การลาเพ่ือรับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาท่ี ๆ มีสิทธิ 

ขอลาหยุดงาน เพ่ือรับการฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถ ไดปหนึ่งไมเกิน 30 วัน 26 

 การลาเพ่ือรับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาท่ี ดังกลาว จะตอง

เปนประโยชนตองานดานแรงงานและสวัสดิการสังคม เพ่ิมทักษะความชํานาญตอการปฏิบัติงาน หรือเปนการ

ลาเพ่ือสอบวัดผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดข้ึน 

20  ม.55 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
21  ม.32 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
22  ม.33 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
23  ม.41 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
24  ม.34 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
25  ม.35 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
26  ม.36 พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
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 18.7 การลาอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการ และ

คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาอนุญาตเปนราย ๆ ไป 

ขอ 19. หลักเกณฑการลา 

19.1 การลาปวย เจาหนาท่ี ท่ีเจ็บปวยจนไมสามารถทํางานตามปกติไดเจาหนาท่ีจะตอง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) กรณีท่ีเจาหนาท่ีสามารถลาปวยลวงหนาไดใหยื่นใบลาปวยตามแบบใบลาท่ี

สหกรณกําหนด กอนการหยุดงาน ตอผูจัดการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณีพรอมดวยดวย

หลักฐาน(ถามี) 

  (2) กรณีท่ีเจาหนาท่ีเจ็บปวยกะทันหันและไมสามารถลาปวยลวงหนาได ใหเจาหนาท่ี

ยื่นใบลาปวยตามแบบใบลาท่ีสหกรณกําหนดในวันนั้น หรือภายในวันแรกท่ีมาทํางานตอผูจัดการ หรือกรรมการ

ท่ีไดรับ  มอบหมาย แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน(ถามี) 

  (3) การเจ็บปวยของเจาหนาท่ีตั้งแต สามวันทํางานข้ึนไป ใหเจาหนาท่ีแสดงใบรับรอง

แพทยแผนปจจบุันชั้นหนึ่ง หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการประกอบการลาปวยทุกครั้ง 

   (4) การลาปวยโดยมิไดเจ็บปวยจริง สหกรณถือวาเจาหนาท่ีใชสิทธิโดยไมสุจริต อัน

เปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี ยอมถูกลงโทษได 

19.2 การลาทําหมัน ใหเจาหนาท่ียื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณกําหนด ตอผูจัดการ หรือ

กรรมการท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณี และเม่ือการทําหมันสิ้นสุดแลว ใหเจาหนาท่ีแสดงใบรับรองแพทยแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาดวย 

19.3 การลาคลอดบุตร เจาหนาท่ีหญิงท่ีมีครรภประสงคท่ีจะลาหยุดงาน ตองปฏิบัติดังนี้ 

(1) เจาหนาท่ี ท่ีประสงคจะหยุดงานกอนการคลอดบุตรใหยื่นใบลาตามแบบท่ี

สหกรณกําหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายกอนการคลอดลวงหนา 

(2) เจาหนาท่ีไมสามารถมาปฏิบัติงานได เนื่องจากการคลอดบุตร ใหเจาหนาท่ียื่น

ใบลาตามท่ีสหกรณกําหนด พรอมท้ังใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลตอผูจัดการ หรือ

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแตวันกลับมาทํางาน 

19.4 การลากิจ เจาหนาท่ีประสงคจะลากิจตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 (1) เจาหนาท่ีมีกิจธุระจําเปน อันไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหยื่นใบลากิจ ตอผูจัดการ

หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ลวงหนาอยางนอย 1 วัน พรอมดวยหลักฐาน(ถามี) และเม่ือไดรับ

การอนุญาตแลว จึงจะหยุดงานได 

(2) การลาท่ีไมมีเหตุผลอันสมควร สหกรณมีสิทธิไมอนุญาตใหลากิจไดและใหถือวา

เปนการขาดงาน 

19.5 การลาเพ่ือฝกความพรั่งพรอมทางทหาร เจาหนาท่ีท่ีไดรับหมายเรียกทางทหาร เพ่ือ

การตรวจสอบการฝกวิชาทหารหรือทดสอบ ความพรั่งพรอมทางทหาร ใหยื่นใบลาพรอมดวยหลักฐานตอ

ผูจัดการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายลวงหนาอยางนอย 2 วัน  และเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกลาว 

แลวใหเจาหนาท่ีกลับมารายงานตัวเพ่ือทํางานตามปกติภายใน 3 วัน 
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19.6 การลาเพ่ือฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ  เจาหนาท่ีท่ีประสงคจะขอลา

หยุดเพ่ือเขารับการฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับงานดานแรงงาน สวัสดิการสังคม การเพ่ิมทักษะในการทํางาน หรือการวัดผลการศึกษาท่ีทางสวน

ราชการจัด หรืออนุญาตใหจัดข้ึน ใหเจาหนาท่ียื่นใบลาตามแบบท่ีสหกรณกําหนดพรอมดวยหลักฐาน ตอ

ผูจัดการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ลวงหนาอยางนอย 7 วัน  

 ขอ 20. สหกรณจะพิจารณาอนุญาตใหเจาหนาท่ีลาไดตามความจําเปน โดยไมเสียหายตอหนาท่ี

ความรับผิดชอบ และงานของสหกรณ ประกอบกับประโยชนท่ีเจาหนาท่ีจะไดรับเปนสําคัญ 

 สหกรณอาจไมอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นลาหยุดงานได ถาเปนกรณีดังนี้27 

(1) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 30 วัน 

(2) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 3  ครั้ง 

(3) สหกรณมีความจําเปนเรงดวนเก่ียวกับงานท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นปฏิบัติอยู หากอนุญาตใหลา

แลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

 ขอ 21. การนับวันลา วันลาปวย ลากิจสวนตัว และลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการเทานั้นและ

เพ่ือไมใหเปนปญหาแกผูลา หรือผูมีอํานาจอนุญาตใหลาหยุดไปตามจํานวนวันนั้น ๆ 2 6แตในการนับวันลา จะนับ

เฉพาะวันท่ีเปนวันทําการเทานั้น 

 ขอ 22. ถาผูไดรับอนุญาตใหลาถูกเรียกกลับเขามาทํางานกอนครบกําหนดสันอนุญาตใหลา ใหถือวา

วันลาสิ้นสุดในวันกอนวันกลับเขามาทํางาน หรือในวันกอนวันเดินทางกลับแลวแตกรณี 

 ขอ 23. ถาสหกรณเห็นวามีความจําเปนแกกิจการสหกรณ จะเรียกใหผูไดรับอนุญาตใหลากลับเขา

ทํางานกอนกําหนดการลาก็ได 

 ขอ 24. การหยุดงานโดยไมเสนอใบลาหรือการหยุดงานโดยไมไดรับอนุญาตใหลา ตามระเบียบนี้เวน

แตเกิดจากเหตุสุดวิสัย ใหถือเปนการขาดงานและใหสหกรณหักเงินเดือน หรือคาจาง ตามสวนเฉลี่ยรายวัน

ตลอดเวลาขาดงาน  นอกจากนั้นใหพิจารณาการลงโทษทางวินัยสําหรับผูขาดงาน  ตามควรแกกรณี  

หมวด 7 

วินัยและโทษทางวินัย28 
 

ขอ 25. วินัย  สหกรณกําหนดวินัยในการทํางานใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ 

(3) ตองใหการตองรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม และการสงเคราะหแกผูมา

ติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา ท้ังตองสุภาพ เรียบรอยตอสมาชิกของสหกรณและประชาชนท่ัวไป 

หามมิใหดูหม่ินเหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

27  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 
28  ม.108(6) พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2541 
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(4) ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  เท่ียงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต หามมิ

ใหกดข่ีขมเหงหรือเบียดเบียนผูใด และหามมิใหอาศัยงานในหนาท่ีของตน ไมวาในทางตรงหรือทางออมหา

ผลประโยชนแกตนหรือผูอ่ืน 

(5) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ รวดเร็ว ใหเกิดผลดีแกสหกรณ และ

สมาชิกของสหกรณ ท้ังเอาใจใสระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ 

(6) ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 

(7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ 

(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได ท้ังนี้โดย

จะตองปฏิบัติหนาท่ีและดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหนึ่งเพียงแหงเดียวเทานั้น  หามมิใหเปนตัวกระทํา

การในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ 

(9) ตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใต

บังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบดวยกฎหมาย หามมิให

กระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปน

พิเศษเปนครั้งคราว 

(10) ตองรักษาชื่อเสียงมิใหข้ึนชื่อวาประพฤติชั่ว หามมิใหประพฤติตนในทางท่ีอาจทําให

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี  เชน  ประพฤติตนเปนคนเสเพล  เสพสุรา  หรือของมึนเมาอยางอ่ืน 

จนไมสามารถ   ครองสติได เสพยาเสพติดใหโทษ มีหนี้สินลนพนตัว เลนการพนัน กระทําหรือยอมใหผูอ่ืน

กระทําการอ่ืนใด ซ่ึงทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี 

(11) ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอ่ืน ในเวลาปฏิบัติหนาท่ีเปนอันขาด 

 (12) ตองรวมมือชวยเหลือกิจการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคี บรรดาผูอยูในองคกร

ของสหกรณ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดความแตกแยกสามัคคี หรือกอใหเกิดความกระดาง

กระเดื่องในบรรดาผูอยูในองคกรสหกรณ 

 (13) เจาหนาท่ีตองไมกระทําการทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายบุคคลใด ๆ ในบริเวณ

สถานท่ีทํางาน 

 (14) ตองปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัยในการทํางานชวยกันดูแลบํารุงรักษาเครื่อง 

จักรกล  เครื่องมือและอุปกรณการทํางานใหอยูในสภาพดีเปนระเบียบเรียบรอยมีความพรอมตอการใชงาน 

 (15) ตองชวยกันระมัดระวังและปองกันทรัพยสินใด ๆ ในบริเวณท่ีทํางานโดยมิใหสูญหาย

หรือเสียหายจากบุคคลใด ๆ หรือจากภัยพิบัติอ่ืน ๆ เทาท่ีสามารถจะทําได 

(16) ตองมาปฏิบัติงานใหตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางานตามท่ีกําหนด 

 (17) ตองไมนําสิ่งผิดกฎหมาย หรืออาวุธท่ีมีอันตรายรายแรง หรือวัตถุระเบิดเขามาบริเวณท่ี

ทํางาน 

 (18) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการ

สหกรณ 
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ขอ 26. โทษทางวินัย  สหกรณกําหนดโทษสําหรับเจาหนาท่ีท่ีฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือ

กระทําความผิดไว ดังนี้ 

 (1) ตักเตือนดวยวาจา 

 (2) ตักเตือนเปนหนังสือ 

 (3) พักงานโดยไมจายคาจาง ไมเกิน 7 วัน 

 (4) ลดคาเลิกจางเงินเดือน 

 (5) เลิกจาง โดยใหออก ปลดออก หรือไลออก 

สหกรณสงวนสิทธิ์ท่ีจะลงโทษเจาหนาท่ีตามความรายแรงของการกระทําความผิด และความหนักเบา

ของโทษซ่ึงการลงโทษอาจเปนอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกันก็ได โดยไมจําเปนตองเปนไป

ตามลําดับขางตนแตประการใด 

ขอ 27. การลงโทษเลิกจาง โดยใหออก ปลดออก หรือไลออก  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีกระทําผิดวินัย

อยางรายแรง ดังระบุไวตอไปนี้ 

  (1) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาณ 

  (2) ตองคําพิพากษาเปนบุคคลลมละลาย 

  (3) ทุจริตตอหนาท่ี 

  (4) จงใจไมปฏิบัติตาม ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ เปนเหตุใหสหกรณไดรับความ

เสียหายอยางรายแรง 

  (5) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา ซ่ึงการสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ และการเรงรัดคําสั่งนั้น

เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 

  (6) เปดเผยความลับของสหกรณ หรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ หรือสหกรณจน

เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

  (7) ประมาณเลินเลอในหนาท่ี หรือละท้ิงหนาท่ีจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย 2 6แกสหกรณ

อยางรายแรง 

26  (8) ประพฤติชั่วอยางรายแรง  ดูหม่ินเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณ หรือกด

ข่ีขมแหง หรือเบียดเบียนสมาชิกสหกรณ หรือประพฤติตนเปนท่ีเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ี 

26  (9) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจสิน 

26        (10) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 

26        (11) ละท้ิงหนาท่ีเนือง ๆ  

26                      (12) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุอันควร 

26 การลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออก นั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนหาขอเท็จจริง คณะหนึ่งไมนอยกวา สามคน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ีท่ีมี

ตําแหนงไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 
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26 การสอบสวนใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันท่ีประธานกรรมการไดรับ

ทราบคําส ั่งแตงตั้ง เม่ือทําการสอบสวนแลวใหคณะกรรมการสอบสวน เสนอรายงานพรอมสํานวนการสอบสวน 

ตอประธานกรรมการดําเนินการ เพ่ือนําเขาพิจารณาตอ คณะกรรมการดําเนินการ 

26 ขอ 28. ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง  ใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงาน

พรอมหลักฐานตอคณะกรรมการดําเนินการ เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีหลักฐานฟงตามรายงานนั้น 

ก็ใหพิจารณา ใหออก ปลดออก หรือไลออกได  

26 (1) ทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ี และใหถอยคําสารภาพตอผูบังคับบัญชา

พนักงานสอบสวน หรือศาล หรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาทําความผิดเชนนั้น แมจะไมไดรับโทษจําคุกก็ตาม 

 (2) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน  และผูบังคับบัญชา 26ไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุอัน

สมควร 

26 (3) ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

26 (4) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

26 ขอ 29. 2 6การพักงานเพ่ือสอบสวนความผิด29  ในกรณีท่ีเจาหนาผูใดท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด

วินัย จนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา ถูกฟองรองคดีอาญาเวนแต

ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกกลาวหาวากระทําผิด ฝาฝนขอบังคับ เก่ียวกับ

การทํางาน กฎ ระเบียบ    คําสั่ง  ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาหากเจาหนาท่ีผูนั้นคงอยูในหนาท่ีจะเปนการเสียหาย

แกสหกรณ ก็ใหรายงานตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาสั่งพักงาน 

สหกรณมีสิทธิสั่งพักงานเพ่ือสอบสวนความผิดนั้น ๆ โดยมีหลักเกณฑดังนี้เวนแตกรณีความผิดความ

ชัดแจง โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

  (1) คําสั่งพักงานจะเปนหนังสือโดยระบุความผิด 

 (2) กําหนดเวลาพักงานไมเกิน 7 วัน 

 (3) สหกรณจะแจงคําสั่งการพักงานใหเจาหนาท่ีทราบกอนการพักงาน 

 (4) สหกรณจะจายเงินระหวางเจาหนาท่ีพักงานในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง 

 (5) ในกรณีท่ีสอบสวนแลวเจาหนาท่ีมิไดกระทําความผิด สหกรณจะจายคาจางเทากับคาจาง

เต็มวันปกติ  นับแตวันท่ีสั่งพักงาน โดยใหถือวาเงินตาม ขอ(4) เปนสวนหนึ่งของคาจาง30 

 (6) ถาการสอบสวนพิจารณาไดความสัตยจริงวาเจาหนาท่ีผูถูกสั่งพักงานไดกระทําความผิด

ทางวินัยอยางรายแรงใหทางสหกรณเลิกจางตามขอ 26.(5) ตั้งแตวันท่ีมีคําสั่งใหพักงาน 

 ขอ 30. กรณีท่ีเจาหนาท่ีกระทําความผิดวินัย แตโทษไมถึงเหตุเลิกจาง ตามขอ 26.(5) ผูบังคับบัญชา

จะสั่งลงโทษลดคาจางเงินเดือนก็ได  หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนโดยไมจายคาจางไมเกิน 7 วันก็ได 

หรือเห็นวาเปนความผิดเล็กนอย จะสั่งลงโทษภาคทัณฑตักเตือนเปนหนังสือ หรือตักเตือนดวยวาจา ก็ได ซ่ึง

แลวแตละกรณีความผิดนั้น 

29 ม.116 พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
30 ม.117 พ.ร.บ ฯ พ.ศ. 2541 
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 โทษลดคาจางเงินเดือน ผูบังคับบัญชาจะลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีกระทําความผิดวินัย ไดครั้ง

หนึ่งไมเกินอัตราตอไปนี้ 
 

ระดับผูบังคับบัญชา 
ลดคาจางเงินเดือนไมเกินรอยละของ

คาจางเงินเดือนท่ีไดรับครั้งสุดทาย 
กําหนดเวลาไมเกิน 

คณะกรรมการดําเนินการ 20 % 6  เดือน 

ผูจัดการ 10 % 3  เดือน 
  

 ขอ 31. ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูจัดการลงไป รับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนาท่ีในบังคับ

บัญชาใหปฏิบัติตามวินัย  ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําความผิดวินัย ผูบังคับบัญชาจะตอง

พิจารณาวาความผิดของผูนั้นอยูในอํานาจของตนท่ีจะลงโทษ ถาเห็นวาความผิดนั้นควรจะตองลงโทษมาก กวา

ท่ีตนมีอํานาจลงโทษ ก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเพ่ือใหลงโทษตามสมควร 

 ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําความผิดวินัย แตไมจัดการลงโทษ หรือไมดําเนินการ

ใด ๆ ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัย 

 ขอ 32. เม่ือผูมีอํานาจลงโทษไดสั่งลงโทษแลว  ตองเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับจนถึง

คณะกรรมการดําเนินการ  หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษ เห็นวาโทษท่ีลงนั้นเบาไป ใหมีอํานาจท่ีจะสั่ง

เพ่ิมโทษได  แตโทษท่ีสั่งเพ่ิมข้ึนรวมกับท่ีสั่งไวเดิม ตองไมเกินอํานาจของผูสั่งใหมนั้น 

 ขอ 33. เจาหนาท่ีท่ีถูกลงโทษฐานผิดวินัย  ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ก็อาจอุทธรณตอ

คณะกรรมการดําเนินการไดภายใน 7 วัน  นับแตวันทราบคําสั่งการลงโทษ การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการ

ลงโทษตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

 เม่ือคณะกรรมการไดรับและพิจารณาอุทธรณแลวจะยกโทษ  ลดโทษ เพ่ิมโทษ หรือยืนตามคําสั่งเดิม

ก็ได  ท้ังนี้โดยปกติใหกระทําเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับอุทธรณ  คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ

ดําเนินการใหถือเปนอันสิ้นสุด 

หมวด 8 

การรองทุกข31 
 

           ขอ 34. ความหมายและขอบเขตของขอรองทุกข32 

         การรองทุกข  หมายถึง เจาหนาท่ีผูท่ีมีความไมพอใจหรือมีความทุกข อันเกิดข้ึนเนื่องจากการทํางาน 

ไมวาจะเปนเรื่องสภาพการทํางาน สภาพการจาง  การบังคับบัญชา  การสั่งการหรือมอบหมายงานการจาย

คาตอบแทนในการงานหรือประโยชนอ่ืน  หรือการปฏิบัติใดท่ีไมเหมาะสมระหวางนายจางหรือผูบังคับบัญชา

ตอเจาหนาท่ี หรือเจาหนาท่ีตอหนาท่ีดวยกัน  และเจาหนาท่ีไดเสนอความไมพอใจหรือความทุกขนั้น  ตอ

31  ม.109  พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2541 
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นายจางเพ่ือใหนายจางไดดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณนั้น  ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง

นายจางและลูกจาง และเพ่ือใหลูกจางทํางานดวยความสุข 

 ขอบเขตของขอรองทุกข  เจาหนาท่ี  ท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางหรือความขัดแยง หรือมีความไม

พอใจหรือมีความทุกขท่ีเก่ียวกับการทํางานดังกลาวขางตน ควรยื่นคํารองทุกขตอผูบังคับบัญชาโดยตรงหรือ

ผูบังคับบัญชาชั้นแรกของตนโดยเร็ว  เวนแตเรื่องท่ีจะรองทุกขนั้นเก่ียวกับการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาชั้นแรก

ตอเจาหนาท่ีเปนตนเหตุดังกลาว  ก็ใหยื่นคํารองทุกขตอผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือให

ไดรับการแกไขหรือขจัดใหหมดสิ้นไปดวยความรวดเร็วและยุติธรรม  สหกรณจึงกําหนดขอบเขตของขอรอง

ทุกขไวดังนี้ 

  (1) ขอรองทุกขของเจาหนาท่ีจะตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความคิดเห็น หรือขอขัดแยงวาดวย

ระบบหรือวธิีการทํางาน  สิทธิประโยชนตามสัญญาหรือสภาพการจาง  ความประพฤติและความเปนธรรมของ

เจาหนาท่ี 

  (2) ขอรองทุกขจะตองไมใชเรื่องรองขอใหแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ปลดออก ไลออกซ่ึง

บุคคล หนึ่งบุคคลใด 

  (3) ขอรองทุกขจะตองเปนเรื่องท่ี มิใชเรื่องสวนตัว เวนแตเรื่องนั้นจะเก่ียวของกับการทํางาน

ของตนเอง 

 ขอ 35. วิธีการและข้ันตอนการรองทุกข33 

 (1) เจาหนาท่ี ท่ีประสงคจะรองทุกขใหรองทุกขเปนหนังสือดวยตนเองตอผูจัดการ หรือ

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีมีความขัดแยง 

 (2) ผูจัดการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ตองทําการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยให

แลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองทุกข 

  (3) ผูจัดการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาใหผูรองทุกขดวยการ

ชี้แจงทําความเขาใจ  หรือวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได  การแจงผลการพิจารณาโดยการชี้แจงดวยวาจาใหบันทึกคํา

ชี้แจงเหตุผลไวในสํานวนโดยใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย 

  (4) การพิจารณาคํารองทุกขเก่ียวกับการลงโทษ  ผูพิจารณาจะตองมิใชผูท่ีมีคําสั่งลงโทษ 

 ขอ 36. การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข34 

 เม่ือผูบังคับบัญชาไดรับคํารองทุกขจากเจาหนาท่ีแลว ใหรีบดําเนินการสอบสวนเพ่ือใหทราบ

ขอเท็จจริงในเรื่องท่ีรองทุกขในเรื่องท่ีรองทุกขนั้นโดยละเอียดเทาท่ีจะทําได โดยดําเนินการดวยตนเองเปน

เบื้องตนกอนหรือดวยความชวยเหลือจากคณะกรรมการ ท้ังนี้เจาหนาท่ีผูยื่นคํารองทุกขเห็นชอบท่ีจะให

ขอเท็จจริงโดยละเอียดแกผูบังคับบัญชาดวย 

 เม่ือสอบสวนขอเท็จจริงแลว ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาพิจารณาเรื่องราวรองทุกขนั้น หากเปนเรื่องท่ี

อยูในขอบเขตของอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชานั้น และผูบังคับบัญชาสามารถแกไขไดก็ใหผูบังคับบัญชา

33 ม. 109 (2) พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2541 
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ดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว แลวแจงใหเจาหนาท่ีผูยื่นคํารองทุกขททราบ พรอมท้ังรายงานให

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณทราบดวย 

หากเรื่องราวรองทุกขนั้น เปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชานั้น ใหผูบังคับ 

บัญชาดังกลาวเสนอเรื่องราวท่ีรองทุกขพรอมท้ังขอเสนอในการแกไขหรือความเห็นตอผูบังคับบัญชาระดับ 

สูงข้ึนไปตามลําดับ 

ใหผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไป ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาคํารองทุกขเชนเดียวกับผูบังคับ 

บัญชาระดับตนท่ีไดรับคํารองทุกข 

 ขอ 37. กระบวนการยุติขอรองทุกข35  

  เม่ือผูบังคับบัญชาแตละชั้นท่ีไดพิจารณาคํารองทุกข ดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณท่ีเกิดการรอง

ทุกข และไดแจงใหเจาหนาท่ีผูยื่นคํารองทุกขทราบ  หากลูกจางผูยื่นคํารองทุกขพอใจ ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชา

ทราบโดยเร็ว แตถาเจาหนาท่ีผูยื่นคํารองทุกขไมพอใจ ก็ใหยื่นอุทธรณโดยกรอกขอความท่ีอุทธรณลงในแบบ

พิมพท่ีทางสหกรณไดกําหนดข้ึนและยื่นตอผูบังคับบัญชาสูงสุดภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีทราบผลการรองทุกข

จากผูบังคับบัญชาระดับตน 

 ผูบังคับบัญชาสูงสุดจะพิจารณาอุทธรณและดําเนินการแกไขหรือยุติเหตุการณตามคํารองทุกข และ

แจงผลการพิจารณาดําเนินการใหเจาหนาท่ีผูยื่นคํารองทุกขทราบภายใน 15 วัน 

 ขอ 38. การอุทธรณคําวินิจฉัย 

  (1) ผูรองทุกขท่ีไมพอใจคําชี้แจง หรือคําวินิจฉัย มีสิทธิอุทธรณตอประธานกรรมการหรือ

กรรมการท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณี เปนหนังสือภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําชี้แจงหรือวินิจฉัย 

  (2) ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ตองทําการสอบสวน

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติม (ถามี) และพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ 

  (3) ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณีจะแจงผลการพิจารณา

อุทธรณดวยการชี้แจงทําความเขาใจ หรือการวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได การแจงผลโดยการชี้แจงดวยวาจาให

บันทึกคําชี้แจงเหตุผลไวในสํานวน โดยใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย 

  (4) คําชี้แจงการทําความเขาใจหรือการวินิจฉัย ของประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรับ

มอบหมายแลวแตกรณี ใหถือเปนท่ีสุด 

 (5) การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคําสั่งของผูมีอํานาจ 

 ขอ 39. ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ36 

 (1) ผูรองทุกขจะไดรับการพิจารณาอยางเปนระบบและดวยความเปนธรรม 

 (2) ผูรองทุกขจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาท่ีการงาน หรือลงโทษแตอยางใด เวนแตจะเปน

การรองทุกขดวยเจตนาไมสุจริต 

35  ม. 109 (4) พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2541 
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 (3) เจาหนาท่ีท่ีใหการเปนพยาน หรือใหความรวมมือในการสอบสวน จะไดรับความคุมครอง 

โดยจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาท่ีการงาน หรือลงโทษ เวนแตเจาหนาท่ีท่ีใหการดวยอคติ ปรักปรํา ใหรายเปน

เท็จ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาความจริง 

 การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการท่ีสหกรณแตงตั้งก็ได 

หมวด 9 

การสิ้นสุดการจาง 
 

 การจางงานจะสิ้นสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. เลิกจาง 

 ขอ 40. ตาย37  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีถึงแกความตาย สหกรณจะจายคาจางหรือเงินอ่ืนใหแกทายาท

โดยธรรม ของเจาหนาท่ีท่ีถึงแกความตาย สวนเงินทดแทน หรือประโยชนทดหรือประโยชนทดแทนใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน หรือกฎหมายประกันสังคม 

 ขอ 41. การลาออก  เจาหนาท่ีท่ียื่นใบลาออกลวงหนาตามท่ีสหกรณกําหนดตอผูจัดการหรือคณะ 

กรรมการดําเนินการแลวแตกรณี โดยใหยื่นในวันหรือกอนวันจายคาจางในเดือนนั้น และใหมีผลเม่ือถึงกําหนด

วันจายคาจางในเดือนถัดไป 

 การลาออกของเจาหนาท่ี ท่ีฝาฝนระเบียบการลาดังกลาว ยอมทําใหสหกรณเสียหาย  สหกรณมี

ความชอบธรรมท่ีจะหักเงินประกัน หรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ียินยอม ชดใชความเสียหายดังกลาวได รวมถึงอาจ

ใชสิทธิฟองดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีท่ีกระทําความผิด เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูคํ้าประกันชดใชความเสียหายได

ดวย ตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด 

 ขอ 42. การเลิกจาง38   การเลิกจาง   หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีสหกรณไดใหพนสภาพการเปนเจาหนาท่ี

ของสหกรณ โดยสหกรณเลิกจาง หรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากเจาหนาท่ีขาด 

คุณสมบัติในการทํางาน มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ยุบหนวยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุ หรือกระทําความผิด

อยางใดอยางหนึ่ง 

 การเลิกจางดังกลาว สหกรณจะแจงผล และวันเลิกจางใหเจาหนาท่ีทราบเปนหนังสือ โดยจะแจงให

เจาหนาท่ีทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  เวนแตการเลิกจาง เจาหนาท่ีท่ีไมผานการทดลองปฏิบัติงานหรือ 

เจาหนาท่ีท่ีจางไวโดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือเจาหนาท่ีท่ีกระทําความผิด และไมมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชย 

 ในกรณีท่ีสหกรณไมอาจบอกกลาวลวงหนาได สหกรณจะจายเงินใหแกเจาหนาท่ีแทนการบอกกลาว

ลวงหนา 

37  ม. 123 พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2541 
38  ม.118  วรรคสอง พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2541 
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 ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลายคณะ ดําเนินการประเมินผล

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ใหครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกสี่ป 

 

หมวด 10 

คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ 
 

 ขอ 43. คาชดเชย39   สหกรณจะจายคาชดเชยใหแกเจาหนาท่ีท่ีถูกเลิกจาง ดังนี้ 

  (1) เจาหนาท่ีซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 120วัน แตไมครบ 1 ป จายใหไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทาย 30 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 30 วันสุดทาย สําหรับเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับคาจางตาม

ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 (2) เจาหนาท่ีซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทาย 90 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 90 วันสุดทายสําหรับเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับคาจางตาม

ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 (3) ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกับครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทายหนึ่ง 180 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 180 วันสุดทายสําหรับเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับคาจาง

ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 (4) เจาหนาท่ีซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง อัตรา

สุดทาย 240 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 240 วันสุดทายสําหรับเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับคาจางตาม

ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 (5) ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 10 ปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจาง อัตราสุดทาย 300 

วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 300 วันสุดทาย สําหรับเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดย

คํานวณเปนหนวย 

 ขอ 44. ขอยกเวนในการไมจายคาชดเชย40   สหกรณไมจายคาชดเชยใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจางในกรณี

หนึ่งกรณีใด ดังนี้ 

 (1) ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสหกรณ 

 (2) จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย 

 (3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

 (4) ฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของสหกรณอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรม และสหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีท่ีรายแรงสหกรณไมจําเปนตอง

ตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผลบังคับใชไดไมเกิน1 ป นับแตวันท่ีลูกจางไดกระทําผิด เวนแตกรณีรายแรงท่ีไม

จําเปนตองตักเตือนเปนหนังสือ 

39  ม.118 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
40  ม.119 พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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 (5) ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลา 3 วันทําการติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมี

เหตุอันควร 

 (6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 สหกรณไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาท่ีท่ีสหกรณจางไว โดยมีกําหนดระยะเวลาการจาง แนนอน

ตามสัญญาจาง และถูกเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางนั้น 

 ขอ 45. คาชดเชยพิเศษ41 

 45.1 ในกรณีท่ีสหกรณยายท่ีทําการของสหกรณไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืนอันมีผลกระทบสําคัญ

ตอการดํารงชีวิตตามปกติของเจาหนาท่ี หรือครอบครัว สหกรณตองแจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนาไมนอยกวา 

30 วัน กอนวันยายท่ีทําการของสหกรณ ในการนี้ ถาเจาหนาท่ีไมประสงคจะไปทํางานดวย ใหเจาหนาท่ีมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาจางได โดยเจาหนาท่ีมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละ 50 ของอัตราคาชดเชยท่ี

เจาหนาท่ีพึงมีสิทธิไดรับ 

 45.2 ในกรณีท่ีสหกรณมีความจําเปนตองลดจํานวนเจาหนาท่ี อันเนื่องมาจากการปรับปรุง

หนวยงานระบบการทํางาน หรือการบริการ สหกรณจะปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) แจงวันท่ีเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางใหพนักงานทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันใน

กรณีท่ีสหกรณไมสามารถแจงได หรือแจงการเลิกจางนอยกวา 60 วัน สหกรณจะจายคาชดเชยพิเศษแทนการ

บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทาย 60 วัน 

 (2) จายคาชดเชยพิเศษเพ่ิมเติมจากคาชดเชยตามขอ 43 เทากับคาจางอัตราสุดทาย 15 วัน

ตอการทํางาน 1 ป สําหรับเจาหนาท่ีท่ีทํางานติดตอกัน 6 ปข้ึนไป ท้ังนี้ คาชดเชยพิเศษดังกลาวจะไมเกินคาจาง

อัตราสุดทาย 

หมวด 11 

เบ็ดเตล็ด 
 

 ขอ 46. การหยุดกิจการชั่วคราว   ในกรณีท่ีสหกรณมีความจําเปนตองหยุดกิจการเปนการชั่วคราว 

เนื่องจากหนวยงานหรอืสถานประกอบการท่ีสหกรณตั้งอยูหยุดกิจการ หรือสหกรณประสบภาวะทางเศรษฐกิจ 

สหกรณจะแจงเหตุการณหยุดกิจการใหทราบลวงหนา และจายเงินในระหวางการหยุดกิจการในอัตรารอยละ 

50  ของคาจาง 

 ขอ 47. กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ  กฎ ระเบียบ คําสั่ง ซ่ึงใชบังคับกับสวนงานใดสวนงานหนึ่งเปนการเฉพาะ 

ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของขอบังคับในการทํางานนี้ดวย ท้ังนี้ รวมถึงใบสมัครงาน สัญญาจาง หนังสือคํ้าประกัน

และขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง 

 การใดท่ีมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎ ระเบียบ 

คําสั่ง ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

41 ม.120, ,.121 และม.122  พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2541 
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 ขอ 48. การแกไขการเปลี่ยนแปลง   ระเบียบวาดวยขอบังคับเก่ียวกับการทํางานนี้ ไดจัดทําข้ึนใหมี

ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว อยางไรก็ตาม สหกรณสงวนสิทธิ์ในการ

แกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมเปนธรรมยิ่งข้ึน รวมท้ังสอดคลองกับสภาพการจาง ตามพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ  พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 ขอ 49. การบังคับใช 

 (1) มอบระเบียบนีใ้หเจาหนาท่ีทุกคน–ทุกระดับศึกษาใหมีความเขาใจอยางชัดแจง เพ่ือใหมี

การปฏิบัติอยางถูกตองและเครงครัด 

 (2) เจาหนาท่ีระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูควบคุมดูแลให

เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติตามอยางถูกตองและเครงครัด 

 (3) เจาหนาท่ีทุกคนจะปฏิเสธวาไมทราบเง่ือนไข หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้

ไมได 

 (4) ระเบียบนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 8  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  ตุลาคม  พ.ศ.  2547 

 
                (นายสุพัฒน   ถวิลวิศาล) 

         ประธานกรรมการดาํเนินการ 

       รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 
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