ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข เพชรบุรี จากัด
ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2557
**************************************************
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 คำนิยำม
สหกรณ์ หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด
ประเภท
ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงำน เลขที่ 48 หมู่ที่ - ถนน รำชวิถี
ตำบล/แขวง คลองกระแชง อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด เพชรบุรี โทร 032418284
ซึ่งมีฐำนะเป็น “นำยจ้ำง”
“ เจ้ ำ หน้ ำที่ ” หมำยถึง ผู้ ป ฏิ บั ติง ำนทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่ เจ้ ำ หน้ำ ที่ ร ะดั บ บั งคั บบั ญ ชำ และระดั บ
ปฏิบัติก ำร ที่ ทำหน้ำ ที่ต่ำง ๆ (เช่ น ผู้จัด กำร รองผู้จั ดกำร หัวหน้ ำงำน หรือหัว หน้ำฝ่ ำย ผู้ช่ วยหัวหน้ำงำน
หรือผู้ชวยหัวหน้ ำฝ่ำย เจ้ำหน้ำ ที่กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่บัญ ชี เจ้ำหน้ำที่ธุร กำร เจ้ ำหน้ำที่ ประจำหน่วย เจ้ำหน้ำ ที่
ขับรถ นักกำรภำรโรง เวรยำมฯลฯ) ซึ่งมีฐำนะเป็น “ลูกจ้ำง’’
หมวดที่ 2
วันเวลาทางาน และเวลาพัก
ข้อ 2 วันทำงำน
สหกรณ์กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ทำงำนสัปดำห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ข้อ 3 เวลำทำงำนปกติ
สหกรณ์กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ทำงำนวันละ 7 ชั่วโมง เวลำ 08.30 น. ถึงเวลำ 16.30 น.
ข้อ 4 เวลำพัก
สหกรณ์กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่หยุดพักหนึ่งชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 2 ผลัด
ผลัดแรกตั้งแต่เวลำ
11.30 – 12.30 น.
ผลัดสองตั้งแต่เวลำ
12.30 - 13.30 น.
ในกรณี ที่นำยจ้ ำงและลู กจ้ำงตกลงกัน กำหนดเวลำพั กระหว่ ำงกำรท ำงำนตำมวรรคหนึ่งเป็ นอย่ำ ง
อื่น ก็ย่อมกระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมรำบรื่นและอำนวยควำมสะดวกแก่สมำชิก ที่มำใช้บริกำร
หมวดที่ 3
วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
ข้อ 5 วันหยุดประจำสัปดำห์
สหกรณ์กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่หยุดประจำสัปดำห์ สัปดำห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันเสำร์ และวันอำทิตย์
ข้อ 6 วั นหยุ ด ตำมประเพณี ให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห ยุด ตำมประเพณี ไ ด้ ปีห นึ่ ง ไม่น้ อ ยกว่ ำ 13 วั น โดยรวมวั น
แรงงำนแห่ งชำติด้ วย และได้ รับ ค่ำ จ้ำงเท่ำ กับ วัน ทำงำนปกติ ทั้ งนี้ สหกรณ์ ฯ จะประกำศวั นหยุดตำมประเพณีใ ห้
ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ
ในกรณีที่วั นหยุ ดตำมประเพณี วันใดตรงกั บวัน หยุด ประจำสัป ดำห์ ของเจ้ำ หน้ำ ที่ ให้ เจ้ำ หน้ำ ที่
ได้หยุดชดเชยตำมประเพณีในวันทำงำนถัดไป
ข้อ 7 วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สหกรณ์กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ที่ทำงำนครบ 1 ปี หยุ ดพักผ่อนประจำปี จำนวน 10 วันทำงำน โดยได้รั บ
ค่ำจ้ำงเต็ม สหกรณ์อำจกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ที่ยังทำงำนไม่ครบ 1 ปี หยุดพักผ่อนประจำปีตำมส่วนได้
สิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปี จะสะสมได้ไม่เกิน 2 ปีติดต่อกัน หรือไม่เกิน 20 วัน
หมวด 4
การทางานล่วงเวลาและการทางานในวั นหยุ ด
ข้อ 8 กำรทำงำนล่วงเวลำและกำรทำงำนในวันหยุด
8.1 ในกรณี ที่ส หกรณ์ มีเหตุฉุ กเฉิน หรื อควำมจำเป็น เร่ง ด่ว นที่ จะต้องทำงำนติด ต่อ กัน ไปถ้ำ หยุ ด
แล้ วจะเกิ ด ควำมเสี ยหำย สหกรณ์ จะให้ เจ้ ำหน้ำ ที่ท ำงำนล่ วงเวลำในวัน ทำงำน หรือ ทำงำนในวั น หยุ ดรวมถึ ง
ทำงำนล่ วงเวลำในวั นหยุด ได้ ตำมควำมจ ำเป็น โดยสหกรณ์ จ ะแจ้งให้เ จ้ำ หน้ ำที่ ท รำบล่ วงหน้ ำ และเจ้ำ หน้ ำ ที่
จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำนล่วงเวลำดังกล่ำว
8.2 ในกรณี ที่ ส หกรณ์ มีค วำมจ ำเป็น ต้ อ งท ำงำนเพื่ อเพิ่มกำรบริก ำร สหกรณ์ จ ะให้ เจ้ ำหน้ ำ ที่
ทำงำนล่วงเวลำหรือท ำงำนในวั นหยุดเป็น ครั้งครำวเท่ำที่เป็นประโยชน์แ ก่กำรบริก ำร ทั้งนี้ส หกรณ์จะให้เจ้ำหน้ำ ที่
ที่สมัครใจทำงำนล่วงเวลำหรือทำงำนในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
ข้อ 9 อัตรำค่ำล่วงเวลำและค่ำทำงำนในวันหยุด
9.1 สหกรณ์ จะจ่ำ ยค่ำ ล่ว งเวลำส ำหรับ กำรทำงำนในวัน ทำงำนปกติ ในอั ตรำ 1.5 เท่ ำ ของ
ค่ำจ้ำงตำมจำนวนชั่วโมงที่ทำงำนล่วงเวลำ
9.2 สหกรณ์จะจ่ำยค่ำล่วงเวลำสำหรับกำรทำงำนในวันทำงำนในวันหยุด ในอัตรำ 3 เท่ำ ของ
ค่ำจ้ำงตำมจำนวนชั่วโมงที่ทำงำนล่วงเวลำในวันหยุด
9.3 สหกรณ์จ ะจ่ำยค่ำทำงำนในวันหยุดประจำสัปดำห์ใ ห้แ ก่เจ้ำหน้ำที่ ที่ทำงำนในวั นหยุดในอัตรำ
1 เท่ำของค่ำจ้ำงในวันทำงำนปกติตำมจำนวนชั่วโมงที่ทำงำนในวันหยุด
9.4 สหกรณ์จ ะจ่ำยค่ำท ำงำนในวัน หยุดตำมประเพณีและวันหยุด พักผ่อนประจำปีให้แ ก่เจ้ำหน้ำ ที่
ที่ทำงำนในวันหยุดในอัตรำ 1 เท่ำของค่ำจ้ำงในวันทำงำนปกติตำมจำนวนชั่วโมงที่ทำงำนในวันหยุด
กำรคิดอัต รำค่ำจ้ำ งรำยชั่วโมงให้เอำเงินเดือนหำรด้วย 30 แล้วหำรด้วย 8 ถ้ำอัตรำค่ ำจ้ำงรำย
ชั่วโมงไม่ถึง 30 บำท ให้ปัดเป็น 30 บำท เศษให้ปัดขึ้นเป็น 1 บำท
ข้อ 10 สหกรณ์จะไม่จ่ำยค่ำล่วงเวลำ ค่ำล่วงเวลำในวันหยุดให้แก่เจ้ำหน้ ำที่ ดังนี้
10.1 เจ้ ำ หน้ ำที่ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมำยให้ มีอ ำนำจท ำกำรแทนสหกรณ์ เกี่ ย วกั บ กำรจ้ ำ งกำรให้
บำเหน็จ กำรลดค่ำจ้ำง หรือ กำรเลิกจ้ำง
10.2 เจ้ำ หน้ ำที่ ที่ถู กกำหนดให้ท ำงำนที่ มีลั กษณะหรื อสภำพที่ ต้อ งออกไปท ำงำนนอกสถำนที่
และโดยลักษณะหรือสภำพของงำน ไม่อำจกำหนดเวลำทำงำนที่ แน่นอนได้
10.3 เจ้ำหน้ำที่ที่กำหนดให้อยู่เวรเฝ้ำดูแลสถำนที่หรือทรัพย์สินเป็นครั้งครำว
สหกรณ์ จะไม่จ่ ำยค่ำท ำงำนในวันหยุด ให้แก่เ จ้ำหน้ำ ที่ ซึ่งได้ รับมอบหมำยให้มีอำนำจทำกำรแทน
สหกรณ์เกี่ยวกับกำรจ้ำงกำรให้บำเหน็จ กำรลดค่ำจ้ำง หรือ กำรเลิกจ้ำง
หมวดที่ 5
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ข้อ 11 การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
11.1 สหกรณ์ ได้จ่ำยค่ำจ้ำ งในวัน หยุดประจำสัป ดำห์ใ ห้แก่เจ้ ำหน้ำที่ รำยเดื อนโดยจ่ำยรวมอยู่ใ น
เงินเดือนแล้ว

11.2 สหกรณ์ได้จ่ ำยค่ำจ้ ำงในวั นหยุด ตำมประเพณี และวั น หยุด พักผ่อ นประจำปีให้ แก่เจ้ ำหน้ำ ที่
รำยเดือน โดยจ่ำยรวมอยู่ในเงินเดือนแล้ว
ข้อ 12 การจ่ายค่าจ้างในวันลา
สหกรณ์จะจ่ำยค่ำจ้ำงในวันลำ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ลำถูกต้องตำมระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
12.1 วันลำป่วย จะจ่ำยตำมจำนวนวันที่เจ้ำหน้ำที่ป่วยจริง แต่ไม่เกิน 30 วันทำงำนต่อปี
12.2 วันลำทำหมันตำมจำนวนวันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่หยุดงำน
12.3 วันลำคลอดบุตร จะจ่ำยตำมจำนวนวันที่ลำ แต่ไม่เกิน 45 วัน
12.4 วันลำกิ จ จะจ่ำ ยตำมจำนวนวั นที่ สหกรณ์อ นุ ญำตให้ ลำ แต่ ไม่เ กิน 15 วัน ต่อ ปี ถ้ ำ
ได้รับกำรบรรจุไม่เต็มปี จะลำได้ไม่เกิน 7 วัน
12.5 วันลำเพื่อฝึกควำมพรั่งพร้อมทำงทหำร ตำมจำนวนวันที่ลำ แต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี
12.6 วันลำเพื่อกำรฝึกอบรมหรือพั ฒนำควำมรู้ตำมจำนวนวันที่ส หกรณ์อนุญำต แต่ไม่เกิน 10 วั น
ต่อปี
12.7 วั นลำเพื่ ออุ ปสมบท หรือ ประกอบพิ ธีฮั จจ์ ตำมจ ำนวนวันที่ สหกรณ์อ นุญ ำต แต่ไม่ เกิ น
120 วันต่อปี
ข้อ 13 กำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ ค่ำทำงำนในวันหยุด และค่ำล่วงเวลำในวันหยุด
13.1 สหกรณ์กำหนดให้มีกำรจ่ำยเงิน เดือ น ค่ ำครองชีพ เบี้ ยขยัน ค่ำล่ วงเวลำค่ำล่ วงเวลำใน
วันหยุ ด ให้แ ก่เจ้ำ หน้ำที่ รำยเดื อนๆ ละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ำยในวันสิ้น เดือน เงินเดื อนและค่ำครองชีพให้จ่ำ ยในวั น
ก่อนวันสิ้นเดือน 3 วันทำกำร สำหรับค่ำเบี้ยขยัน และค่ำล่วงเวลำ ค่ำล่วงเวลำในวันหยุดให้จ่ำยในวันสิ้นเดือน
13.2 สหกรณ์ กำหนดให้มีก ำรจ่ำ ยเงิน ประเภทอื่นให้ แก่เ จ้ำหน้ำ ที่ ตำมที่ได้ต กลงกัน ในกรณี ที่
วันจ่ำยค่ำจ้ำงใดตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนไปจ่ำยในวันทำกำรก่อนถึงวันหยุดนั้น
ข้อ 14 สถำนที่จ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ จะจ่ ำยค่ำจ้ ำง ค่ำ ล่วงเวลำ ค่ำท ำงำนในวัน หยุ ด ค่ำล่ วงเวลำในวั นหยุด และเงิ นอื่ น
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ทำกำรของสหกรณ์ และหรือ โดยโอนเงิน เข้ำบัญชีเงินฝำกของธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงิ น
ที่สหกรณ์กำหนด
หมวดที่ 6
วันลา และหลักเกณฑ์การลา
ข้อ 15 วันลำ
เจ้ำหน้ำที่มีสิทธิลำหยุดได้ ดังนี้
15.1 กำรลำป่วย เจ้ำหน้ำที่มีสิทธิลำป่วยได้เท่ำที่ป่วยจริง
กำรประสบอัน ตรำยหรือกำรเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน จนไม่ส ำมำรถมำปฏิบั ติงำนตำมปกติ
สหกรณ์จ ะให้ห ยุดงำนตำมควำมเห็นของแพทย์ แผนปัจจุ บันชั้ นหนึ่ ง หรือตำมควำมประสงค์ข องเจ้ ำหน้ ำที่โ ดยไม่
ถือเป็นกำรลำป่วย
15.2 กำรลำทำหมัน
เจ้ำหน้ำ ที่ห ญิง มีสิท ธิล ำหยุดงำนเพื่อ กำรทำหมั นได้ ตำมจำนวนวัน ที่แ พทย์แ ผนปั จจุ บัน ขั้น หนึ่ ง
ของโรงพยำบำลกำหนด
15.3 กำรลำคลอด เจ้ำหน้ำที่หญิงมีสิทธิลำหยุดงำนก่อนหรือหลังกำรคลอดบุตรได้ไม่ เกิน 90 วัน
15.4 กำรลำกิจ เจ้ำหน้ำที่มีสิทธิลำหยุดงำนเพื่อกิจธุระจำเป็นได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี
กำรลำกิจเพื่อกิจธุร ะจำเป็น จะต้องเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับกำรติดต่อกับส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ กำร
ป่วยเจ็บของบุคคลในครอบครัว หรือควำมจำเป็นอันมิอำจหลีกเลี่ยงได้เท่ำนั้น

15.5 กำรลำเพื่อ ฝึก ควำมพรั่งพร้อ มทำงทหำรในกำรเรี ยกพลเพื่อ ตรวจสอบ เพื่ อฝึก วิช ำทหำร
เพื่อทดสอบควำมพรั่งพร้อมทำงทหำรตำมกำหนดระยะเวลำที่รำชกำรกำหนด
15.6 กำรลำเพื่ อรับ กำรฝึกอบรมหรือ พัฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถของเจ้ำ หน้ำ ที่เจ้ ำหน้ ำที่มีสิท ธิ
ขอลำหยุดงำนเพื่ อรับกำรฝึก อบรมหรือ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ ำหน้ำ ที่ดังกล่ำวจะต้อ งเป็นประโยชน์ต่ อ
งำนด้ ำนแรงงำนและสวัสดิ กำรสั งคม เพิ่มทั กษะควำมชำนำญต่อ กำรปฏิบัติ งำนหรือเป็นกำรลำเพื่อทดสอบวัดผล
ทำงกำรศึกษำที่ทำงรำชกำรจัดหรืออนุญำตให้จัดขึ้น
15.7 กำรลำเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจจ์
15.8 เจ้ำหน้ำที่ ที่ไม่เคยลำอุ ปสมบท หรือลำไปประกอบพิธีฮั จจ์มำก่อน และได้ทำงำนมำแล้ ว
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จะมีสิทธิลำอุปสมบท หรือลำไปประกอบพิธีฮัจจ์ ได้ไม่เกิน 120 วัน
ข้อ 16 หลักเกณฑ์กำรลำ
16.1 กำรลำป่วย
เจ้ำหน้ำ ที่ที่ เจ็บ ป่วยจนไม่ส ำมำรถลำป่ วยจนไม่ สำมำรถทำงำนตำมปกติได้ เจ้ำหน้ำ ที่
จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกำรลำป่วย ดังนี้
(1) กรณีที่เจ้ ำหน้ำที่ สำมำรถลำป่ วยล่ว งหน้ำได้ ให้ยื่ นใบลำที่สหกรณ์กำหนดก่ อนกำร
หยุดงำนต่อผู้จัดกำร หรือกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐำน (ถ้ำมี)
(2) กรณีที่เจ้ ำหน้ ำที่เจ็บ ป่วยกะทันหั นและไม่สำมำรถลำป่วยล่วงหน้ำได้ ให้เจ้ ำหน้ำ ที่
ยื่นใบลำป่ว ยในวันนั้น หรือภำยในวันแรกที่มำทำงำนตำมแบบใบลำที่สหกรณ์ก ำหนดต่อผู้จั ดกำร หรื อกรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐำน (ถ้ำมี)
(3) กำรเจ็ บ ป่ ว ยของเจ้ ำหน้ ำ ที่ ตั้ ง แต่ ส ำมวั น ท ำงำนขึ้ น ไป อำจให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ สดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบั นชั้นหนึ่งของโรงพยำบำลหรือหลั กฐำนของสถำนพยำบำลของรำชกำรประกอบกำรลำ
ป่วยทุกครั้งด้วย
(4) กำรลำป่ว ยโดยมิ ได้เ จ็บ ป่ว ยจริ ง สหกรณ์ถื อว่ำ เจ้ำ หน้ ำที่ ใช้ สิทธิ โดยไม่ สุจ ริต อั น
เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ ย่อมถูกลงโทษได้
16.2 กำรลำทำหมัน
ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ยื่ น ใบลำล่ ว งหน้ ำ ตำมแบบใบลำที่ ส หกรณ์ ก ำหนดต่ อ ผู้ จั ด กำร หรื อ
กรรมกำรดำเนิน กำรที่ได้ รับมอบหมำยแล้ วแต่ กรณี และเมื่อกำรท ำหมั นสิ้ นสุด แล้ว ให้ เจ้ำ หน้ำ ที่แสดงใบรับ รอง
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยำบำลประกอบกำรลำด้วย
16.3 กำรลำคลอดบุตร
(1) เจ้ำหน้ ำที่ที่ ประสงค์ที่จ ะหยุด งำนก่ อนกำรคลอดบุตรให้ยื่น ใบลำตำมแบบที่ส หกรณ์
กำหนดต่อผู้จัดกำร หรือกรรมกำรดำเนินกำรที่ได้รับมอบหมำยก่อนกำรหยุดงำนแล้วแต่กรณี
(2) เจ้ำ หน้ ำที่ไ ม่ส ำมำรถปฏิ บัติ งำนได้ เนื่อ งจำกกำรคลอดบุต ร ให้เจ้ ำหน้ำ ที่ ยื่ นใบลำ
ตำมแบบที่ ส หกรณ์ ก ำหนด พร้ อมทั้ ง ใบรั บ รองแพทย์แ ผนปั จ จุ บัน ชั้ น หนึ่ ง ของโรงพยำบำลต่อ ผู้ จั ด กำรหรื อ
กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย แล้วแต่กรณีโดยให้ยื่นใบลำภำยใน 3 วัน นับแต่วันกลับมำทำงำน
16.4 กำรลำกิจ
เจ้ำ หน้ ำที่ ที่ มีกิ จธุ ระจำเป็ นอั นไม่ส ำมำรถหลี กเลี่ ยงได้ ให้ ยื่น ใบลำกิจ ต่อ ผู้จั ด กำร หรื อ
คณะกรรมกำรด ำเนิ นกำรที่ ได้ รับ มอบหมำย แล้ว แต่ ก รณี ล่ วงหน้ ำ อย่ ำงน้อ ย 1 วัน ตำมแบบใบลำที่ ส หกรณ์
กำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน (ถ้ำมี) และเมื่อได้รับกำรอนุญำตแล้ว จึงจะหยุดงำนได้
ในกรณี ที่มีควำมจำเป็นเร่ งด่วนซึ่งไม่อ ำจลำล่วงหน้ ำได้ ให้เจ้ำ หน้ำที่ ยื่นใบลำกิจ ภำยใน
วันแรกที่กลับมำทำงำน พร้อมหลักฐำน (ถ้ำมี) และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็นกำรลำกิจที่ถูกต้อง

กำรลำที่ ไม่มีเหตุ ผลอันสมควร สหกรณ์ มีสิทธิไม่ อนุญำตให้ลำกิ จได้และให้ถือว่ำ เป็นกำร
ขำดงำน
16.5 กำรลำเพื่อฝึกควำมพรั่งพร้อมทำงหำร
เจ้ำ หน้ำ ที่ ที่ ได้ รับ หมำยเรี ย กทำงทหำรเพื่ อ กำรตรวจสอบฝึ กวิ ช ำทหำรหรื อทดสอบ
ควำมพรั่งพร้ อมทำงทหำรวิชำทหำรให้ยื่นใบลำล่ว งหน้ำ อย่ำงน้อย … วัน ตำมแบบใบลำที่สหกรณ์ก ำหนด พร้อ ม
ด้ว ยหลั ก ฐำนต่ อ ผู้ จั ด กำร หรื อ คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรที่ ได้ รั บ มอบหมำยแล้ ว แต่ ก รณี และเมื่ อ สิ้ น สุ ด กำร
ปฏิบัติงำนทำงทหำรดังกล่ำวแล้วให้เจ้ำหน้ำที่กลับมำรำยงำนตัวเพื่อทำงำนตำมปกติ ภำยใน 3 วัน
16.6 กำรลำเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
16.7 เจ้ำหน้ำที่ ที่จะประสงค์ขอลำหยุ ดเพื่อ ฝึกอบรม กำรประชุม กำรสัมมนำ กำรชี้แจง กำร
อภิ ปรำยหรือ กำรวั ดผลกำรศึ กษำที่ ทำงส่ วนรำชกำรจั ดหรือ อนุ ญำตให้จั ดขึ้ น ให้ เจ้ำ หน้ ำที่ ยื่น ใบลำตำมแบบที่
สหกรณ์ก ำหนดต่ อผู้ จัดกำร หรือ กรรมกำรที่ ได้รั บมอบหมำย แล้ว แต่ก รณี ล่ว งหน้ำอย่ำงน้อย 7 วั น โดยแสดง
หลักฐำนประกอบกำรลำดังกล่ำวด้วย
สหกรณ์จ ะพิ จ ำรณำอนุ ญ ำตให้ ลำได้ ตำมควำมจ ำเป็ น โดยไม่ เสีย หำยต่อ หน้ ำที่ ค วำม
รับผิดชอบ และงำนของสหกรณ์ ประกอบกับประโยชน์ที่เจ้ำหน้ำที่จะได้รับเป็นสำคัญ
สหกรณ์ไม่อนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นลำหยุดงำนได้ ถ้ำ
(1) สหกรณ์ได้อนุญำตให้ลำไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
(2) สหกรณ์ได้อนุญำตให้ลำไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ครั้ง
(3) สหกรณ์มีควำมจ ำเป็ นเร่งด่ วนเกี่ ยวกั บงำนที่เจ้ ำหน้ำ ที่ผู้ นั้น ปฏิ บัติ อยู่ หำก
อนุญำตให้ลำแล้วจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สหกรณ์
16.8 กำรลำเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจจ์
เจ้ำ หน้ ำที่ ค นใดที่ จะประสงค์ข อลำหยุ ดเพื่ อ อุป สมบท หรื อประกอบพิ ธีฮั จจ์ ให้เ จ้ำ หน้ ำที่ ยื่ น
ใบลำตำมแบบที่ส หกรณ์ กำหนดต่อผู้ จัดกำรหรือ คณะกรรมกำรที่ไ ด้รับมอบหมำยแล้ วแต่ก รณี ล่วงหน้ำอย่ ำงน้อ ย
7 วันโดยแสดงหลักฐำน (ถ้ำมี) ประกอบกำรลำดังกล่ำวด้วย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะหยุดงำนได้
หมวดที่ 7
วินัยและโทษทางวินัย
ข้อ 17 วินัย
สหกรณ์กำหนดวินัยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) สนับสนุนกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ
(2) ต้องรักษำควำมลับของสหกรณ์และไม่เป็นปฏิปั กษ์ต่ อขบวนกำรสหกรณ์
(3) ต้อ งให้ กำรต้อ นรั บ คำชี้แ จง ควำมสะดวก ควำมเป็ นธรรม และกำรสงเครำะห์
แก่ ผู้มำติ ดต่ อในกิจ กำรของสหกรณ์ โดยมิชั กช้ ำ ทั้ งต้อ งสุ ภำพ เรี ยบร้อ ยต่ อสมำชิก ของสหกรณ์ แ ละประชำชน
ทั่วไป ห้ำมมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยำมบุคคลใด ๆ
(4) ต้ องปฏิ บัติห น้ำที่ด้ วยควำมซื่ อสัตย์ เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในควำมสุจริ ตห้ำ ม
มิให้ ก ดขี่ ข่มเหงหรือ เบี ยดเบี ยนผู้ใ ด และห้ำ มมิ ให้ อำศัย งำนในหน้ ำที่ ของตน ไม่ว่ ำในทำงตรงหรือ ทำงอ้ อมหำ
ผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น
(5) ต้ อ งขวนขวำยปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ยควำมอุ ต สำหะและร วดเร็ ว ให้ เ กิ ด ผลดี และ
ควำมก้ำวหน้ำแก่สหกรณ์ ทั้งเอำใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รำยงำนเท็จหรือเสนอควำมเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บัง คับบัญชำ

(7) ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์
(8) ต้องอุ ทิศเวลำของตนให้แก่ กิจกำรของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง หน้ำ ที่ไม่ไ ด้ทั้ง นี้
โดยจะต้ องปฏิ บัติหน้ำ ที่และด ำรงตำแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์ห นึ่งเพีย งแห่งเดียวเท่ ำนั้น ห้ ำมมิให้ เป็นตัว กระท ำ
กำรในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ
(9) ต้องสุภำพเรียบร้อ ย เชื่อ ฟัง และไม่แสดงควำมกระด้ ำงกระเดื่องต่อ ผู้บังคับ บัญชำผู้
อยู่ ใต้ บั ง คับ บั ญ ชำซึ่ง สั่ งในกิ จ กำรของสหกรณ์ โ ดยชอบ ในกำรปฏิ บัติ กิ จ กำรของสหกรณ์ ห้ ำมมิ ให้ ก รทำข้ ำ ม
ผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปสั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญำตเป็นพิเ ศษเป็นครั้ง ครำว
(10) ต้องรักษำชื่อ เสียงมิให้ ขึ้นชื่ อว่ำ ประพฤติ ชั่ว ห้ำมมิให้ ประพฤติ ตนในทำงที่อำจท ำ
ให้เสื่อ มเสี ยเกีย รติศัก ดิ์ของตำแหน่ง ที่ ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสุ รำหรือของมึน เมำอย่ำงอื่ นจนไม่สำมำรถ
ครองสติได้ เสพยำเสพติดให้โทษ มีห นี้สิน รุงรัง เล่น กำรพนัน กระทำหรื อยอมให้ผู้ อื่นกระทำอื่ นใด ซึ่งอำจท ำ
ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่
(11) ต้องไม่เสพสุรำของมึนเมำ และหรือมีอำกำรมึนเมำ ในเวลำปฏิบัติหน้ำที่เป็นอันขำด
(12) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจกำรของสหกรณ์ ต้องรักษำควำม
สำมั คคี บรรดำผู้ อยู่ ในวงงำนของสหกรณ์ และต้ องไม่กระทำกำรใด ๆ อันอำจเป็นเหตุก่ อให้ เกิด กำรแตกแยก
สำมัคคี หรือก่อให้เกิดควำมกระดำงกระเดื่องในบรรดำผู้อยู่ในวงงำนสหกรณ์
(13) ต้องร่วมมือประสำนงำนด้วยดีกับส่วนรำชกำร หรือสถำบันอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกิจกำรของสหกรณ์
ข้อ 18 โทษทำงวินัย
สหกรณ์กำหนดโทษสำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ฝ่ำฝืนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือ
กระทำควำมผิดไว้ดังนี้
18.1 ตักเตือนด้วยวำจำ
18.2 ตักเตือนเป็นตัวหนังสือ
18.3 พักงำนโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำง
18.4 ลดค่ำจ้ำงเงินเดือน
18.5 ให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออก
สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะลดโทษเจ้ำหน้ำที่ตำมควำมร้ำยแรงของกำรกระทำผิด โดย
ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตำมลำดับข้ำงต้นแต่ประกำรใด
ข้อ 19 กำรพักงำน เพื่อสอบสวนควำมผิด
ในกรณี ที่เจ้ ำหน้ ำที่ ถูกกล่ำ วหำว่ำ กระทำกำรฝ่ำฝื นข้ อบัง คับ เกี่ย วกับ กำรทำงำน กฎ ระเบีย บ
คำสั่ง สหกรณ์มีสิทธิ์สั่งพักงำนเพื่อสอบสวนควำมผิด เว้นแต่กรณีผิดชัดแจ้ง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
19.1 คำสั่งพนักงำนจะเป็นหนังสือโดยระบุข้อกล่ำวหำ
19.2 กำหนดระยะเวลำพักงำนจะไม่เกิน 7 วัน
19.3 สหกรณ์จะแจ้งคำสั่งกำรพนักงำนให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อนกำรพักงำน
19.4 สหกรณ์จะจ่ำยเงินระหว่ำงพักงำนในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง
19.5 ในกรณีที่สอบสวนแล้วเจ้ำหน้ำที่มิได้กระทำผิด สหกรณ์จะจ่ำยค่ำจ้ำงเท่ำ
กับค่ำจ้ำงในวันปกตินับแต่วันที่สั่งพักงำนโดยให้ถือว่ำเงินตำมข้ อ 19.4 เป็นส่วนหนึ่งของค่ำจ้ำง

หมวดที่ 8
การร้องทุกข์
ควำมคิดเห็ นที่แตกต่ำ งหรือ ควำมขัดแย้ งที่เกี่ ยวกับ สภำพกำรจ้ำง กำรท ำงำน สิท ธิประโยชน์ หน้ำ ที่และ
ควำมรับ ผิ ดชอบในกำรท ำงำน พึ งได้ รับ กำรแก้ ไขขจัด ให้ ห มดสิ้ นไปด้ว ยควำมรวดเร็ว และยุติ ธ รรมเพื่ อให้ก ำร
ทำงำน พึ งได้ รับ กำรแก้ ไ ขหรือ ขจั ด ให้ ห มดสิ้ น ไปด้ ว ยควำมรวดเร็ว และยุ ติ ธ รรม กำรท ำงำนเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ สหกรณ์จึงกำหนดหลักเกณฑ์กำรร้องทุกข์ในสถำนประกอบกำรไว้ ดังนี้
ข้อ 20 ควำมหมำยและขอบเขตของข้อร้องทุกข์
(1) ข้ อร้องทุกข์ข องเจ้ ำหน้ ำที่จะต้องเป็นเรื่ องที่ เกี่ยวกั บควำมคิด เห็น หรือข้ อขัด แย้งว่ ำด้วยระบบ
หรือวิธีกำรทำงำน สิทธิประโยชน์ตำมสัญญำหรือสภำพกำรจ้ำง ควำมประพฤติและควำมเป็นธรรมของเจ้ำหน้ำที่
(2) ข้อร้องทุกข์จะต้องมิใช้เรื่องร้องขอให้แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง ปลดออกไล่ออกซึ่งบุคคล
(3) ข้อ ร้องทุก ข์จะต้อ งเป็นเรื่องเกี่ย วกับกำรทำงำน มิใช่ เรื่องส่ วนตัว เว้นแต่ เรื่องนั้ นจะเกี่ ยวข้อ ง
กับกำรทำงำน
ข้อ 21 วิธีกำรและขั้นตอนกำรร้องทุกข์
(1) เจ้ำหน้ำที่ ที่ประสงค์จะร้องทุ กข์ให้ร้อ งทุกข์เป็น หนังสื อด้ วยตัวเองต่อผู้จัดกำร หรือ กรรมกำร
ดำเนินกำรที่ได้รับมอบหมำยแล้วแต่กรณีภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีควำมขัดแย้ง
(2) ผู้จั ดกำร หรือ กรรมกำรที่ ได้ รับ มอบหมำยแล้ วแต่ก รณี ต้อ งท ำกำรสอบสวนและพิจ ำรณำ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์
(3) ผู้จัด กำร หรื อกรรมกำรที่ไ ด้รับ มอบหมำยแล้ วแต่ กรณี จะแจ้งผลกำรพิจ ำรณำให้ ผู้ร้อ งทุก ข์
ด้วยกำรชี้แจงทำควำมเข้ำ ใจหรือวินิจฉั ยเป็นหนังสื อก็ได้ กำรแจ้งผลกำรพิจ ำรณำโดยกำรชี้แจงด้วยวำจำให้บันทึ ก
คำชี้แจง เหตุผลไว้ในสำนวนโดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลำยมือชื่อรับทรำบไว้ด้วย
(4) กำรพิจ ำรณำค ำร้องทุ กข์เกี่ย วกับกำรลงโทษ ผู้พิจำรณำโดยกำรชี้แจงด้วยวำจำให้บั นทึกค ำ
ชี้แจง เหตุผลไว้ในสำนวนโดยให้ผู้ร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรลงโทษ ผู้พิจำรณำจะต้องมิใช่ผู้ที่มีคำสั่งลงโทษ
ข้อ 22 กำรอุทธรณ์คำวินิจฉัย
(1) ผู้ร้องทุกข์ ที่ไม่ พอใจในค ำชี้แ จงหรื อคำวินิจ ฉัย มีสิท ธิอุท ธรณ์ ต่อผู้ จัดกำร หรือกรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำยแล้วแต่กรณีเป็นหนังสือภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงหรือคำวินิจฉัย
(2) ผู้จั ด กำรหรื อกรรมกำรด ำเนิ น กำรที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยแล้ ว แต่ ก รณี ต้ องท ำกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (ถ้ำมี) และพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์
(3) ผู้จัดกำรหรือกรรมกำรดำเนินกำรที่ได้รับ มอบหมำยแล้วแต่ก รณี จะแจ้ งผลพิจำรณำอุทธรณ์
ด้วยกำรชี้แ จงทำควำมเข้ำใจหรื อกำรวินิจ ฉัยเป็นหนั งสือก็ได้ กำรแจ้งผลด้วยกำรชี้ แจงด้วยวำจำให้บันทึ กคำชี้แจง
เหตุผลไว้ในสำนวนโดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลำยมือชื่อรับทรำบไว้ด้วย
(4) คำชี้แจง กำรท ำควำมเข้ำใจหรือกำรวิ นิจฉัยของผู้จัด กำร หรือกรรมกำรด ำเนินกำรที่ได้รั บ
มอบหมำยแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 23 ควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้ อง
(1) ข้อร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง
(2) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง ย้ำยหน้ำที่กำรงำน หรือลงโทษแต่อย่ำงใด
เว้นแต่จะเป็นกำรร้องทุกข์ด้วยเจตนำไม่สุจริต
(3) เจ้ำหน้ำที่ให้กำรเป็นพยำน หรือให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวน จะได้
รับควำมคุ้มครองโดยจะไม่ถูก กลั่นแกล้ง ย้ ำยหน้ำที่กำรงำน หรือลงโทษแต่อย่ำงใด เว้นแต่เจ้ำหน้ ำที่ที่ให้กำรโดย
อคติ ปรักปรำ ให้ร้ำยเป็นเท็จ หรือไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรสอบสวนหำควำมจริง
กำรสอบสวนอำจกระทำโดยคณะกรรมกำรที่สหกรณ์แต่ง ตั้งขึ้นก็ไ ด้

หมวดที่ 9
การสิ้นสุดการจ้าง
กำรจ้ำงงำนจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1. ตำย
2. ลำออก
3. เลิกจ้ำง
ข้อ 24 ตำย
ในกรณี ที่เจ้ำหน้ำที่ถึ งแก่ควำมตำย สหกรณ์จะจ่ ำยค่ำ จ้ำงหรื อเงินอื่ นให้แก่ ทำยำทโดยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ที่ถึงแก่ควำมตำย ส่วนเงินทดแทนให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทนหรือกฎหมำยประกันสั งคม
ข้อ 25 กำรลำออก
เจ้ำ หน้ ำที่ ยื่น ใบลำออกล่ ว งหน้ำ ตำมแบบที่ สหกรณ์ก ำหนดต่ อผู้ จัด กำร หรือ คณะกรรมกำร
ดำเนิ นกำรแล้ วแต่ กรณี โดยยื่น ก่อนวันที่ 1 หรื ออย่ ำงช้ ำวัน ที่ประสงค์ จะลำออกโดยเจ้ำ หน้ำ ที่จ ะต้องปฏิบั ติงำน
ตำมปกติจ นถึง สิ้นเดือน เว้น แต่ส หกรณ์จะมีคำสั่งเป็ นอย่ ำงอื่ น และกำรลำออกจะมี ผลสมบูร ณ์ตั้ งแต่วั นที่ 1 ของ
เดือนถัดไป
กำรลำออกของเจ้ำหน้ำที่ที่ฝ่ำ ฝืน ระเบียบกำรลำดังกล่ำว ย่อมทำให้สหกรณ์เสียหำยสหกรณ์มีควำมชอบ
ธรรมที่ จะหัก เงิ นประกัน ค่ ำจ้ ำง หรือ เงิน อื่ นใดชดใช้ ค่ำ เสี ยหำยดัง กล่ ำวได้ รวมถึ งอำจใช้สิ ท ธิฟ้องคดี ต่อ ศำล
แรงงำน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ค้ำประกันชดใช้ควำมเสียหำยได้ด้วย
ข้อ 26 กำรเลิกจ้ำง
กำรเลิ กจ้ำ ง หมำยถึ ง เจ้ ำหน้ ำที่ที่ สหกรณ์ให้ พ้นสภำพกำรเป็นเจ้ ำหน้ ำที่ข องสหกรณ์ โดยกำร
ให้ออก ปลดออก หรือ ไล่อ อก อันเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ ขำดคุณสมบัติ ในกำรทำงำนมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมำะสมยุ บ
หน่วยงำน เลิกกิจกำร เกษียณอำยุ ครบกำหนดตำมสัญญำจ้ำง หรือ กระทำควำมผิดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
กำรเลิ กจ้ ำงดัง กล่ ำว สหกรณ์ จ ะแจ้งเหตุ ผลและวั นเลิก จ้ำ งให้ เจ้ ำหน้ำ ที่ท รำบเป็ น หนัง สือ โดย
จะแจ้ง ให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ทรำบ เมื่อ ถึ งหรื อก่ อ นจะถึ งก ำหนดจ่ ำยค่ ำจ้ ำงอย่ำ งน้อ ยหนึ่ง ครำว เว้น แต่ก ำรเลิก จ้ ำ ง
เจ้ำหน้ำ ที่ที่ไม่ผ่ ำนกำรทดลองงำน เจ้ ำหน้ำที่ ที่จ้ำงไว้ โดยมี กำหนดระยะเวลำแน่น อน หรือ เจ้ำ หน้ำที่ ที่กระท ำ
ควำมผิดและไม่มีสิทธิได้รับค่ำชดเชย
ในกรณีที่ ส หกรณ์ ไม่ อ ำจบอกกล่ ำวล่ว งหน้ำ ได้ สหกรณ์ จะจ่ำ ยเงิน ให้ แก่ เจ้ ำหน้ำ ที่ แทนกำรบอกกล่ ำ ว
ล่วงหน้ำ
หมวดที่ 10
ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ
ข้อ 27 ค่ำชดเชย
สหกรณ์จะจ่ำยกำรเลิกจ้ำงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตำมระยะเวลำและอัตรำ
(1) เจ้ ำหน้ ำที่ ซึ่ง ทำงำนติ ดต่ อกั นครบ 120 วั น แต่ ไม่ค รบ 1 ปี
อัตรำสุดท้ำย 30 วัน
(2) เจ้ำ หน้ ำที่ ซึ่งท ำงำนติ ดต่ อกั นครบ 1 ปี แต่ ไม่ค รบ 3 ปี
อัตรำสุดท้ำย 90 วัน
(3) เจ้ำ หน้ ำที่ ซึ่งท ำงำนติ ดต่ อกั นครบ 3 ปี แต่ ไม่ค รบ 6 ปี
อัตรำสุดท้ำย 180 วัน

ดังนี้
จะได้ค่ ำชดเชยเท่ำ กับ ค่ำ จ้ำ ง
จะได้ค่ ำชดเชยเท่ ำกับ ค่ำ จ้ำ ง
จะได้ค่ ำชดเชยเท่ ำกับ ค่ำ จ้ำ ง

(4) เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งทำงำนติดต่อ กันครบ 6 ปี แต่ไ ม่ครบ 10 ปี จะได้ค่ำ ชดเชยเท่ ำกับค่ ำจ้ำ ง
อัตรำสุดท้ำย 240 วัน
(5) เจ้ำหน้ำที่ซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้ค่ำ ชดเชยเท่ำกับค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 300 วัน
ข้อ 28 ข้อยกเว้นกำรจ่ำยค่ำชดเชย
28.1 สหกรณ์ จะไม่จ่ำ ยค่ำ ชดเชยให้แ ก่เจ้ำ หน้ ำที่ที่ ถูก เลิกจ้ ำง เนื่อ งจำกกระทำผิดอย่ำ งใดอย่ำ ง
หนึ่ง ดังนี้
(1) ทุจริตต่อหน้ำที่
(2) กระทำควำมผิดอำญำโดยเจตนำแก่สหกรณ์
(3) จงใจทำให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำย
(4) ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
(5) ฝ่ ำฝื นข้ อบั งคั บกำรทำงำน ระเบีย บ หรือ คำสั่งอั นชอบด้ วยกฎหมำย และเป็ น
ธรรม สหกรณ์ ไ ด้ ตัก เตื อ นเป็น หนั งสื อ แล้ วไม่ เกิ น 1 ปี นั บแต่ วัน ที่ เจ้ ำหน้ ำที่ ไ ด้ก ระท ำควำมผิ ด เว้น แต่ก รณี
ร้ำยแรงที่ไม่จำเป็นต้องตักเตือนเป็นหนังสือ
(6) ละทิ้งหน้ำที่เป็นเวลำ 3 วันทำงำนติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(7) ได้ รับ โทษจำคุก ตำมคำพิพำกษำถึ งที่ สุ ดให้จ ำคุ ก เว้น แต่ ควำมผิ ดที่ ได้ กระท ำโดย
ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
28.2 สหกรณ์จะไม่จ่ำยค่ำชดเชยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่สหกรณ์จ้ำงไว้โดยมี
กำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง แน่นอนตำมสัญญำจ้ำงและถูกเลิกจ้ำงตำมกำหนดระยะเวลำของสัญ ญำจ้ำงนั้น
ข้อ 29 ค่ำชดเชยพิเศษ
29.1 ในกรณีที่สหกรณ์ย้ำยที่ทำกำรของสหกรณ์ไปตั้ง ณ สถำนที่อื่น
อันมีผลกระทบสำคัญ ต่อกำรดำรงชีวิ ตปกติข องเจ้ำ หน้ำที่ส หกรณ์ หรือครอบครัว สหกรณ์ต้องแจ้งให้ เจ้ำหน้ำ ที่ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนวันย้ ำยที่ทำกำรของสหกรณ์ ในกำรนี้ ถ้ ำเจ้ำหน้ำ ที่ไม่ประสงค์จะไปท ำงำนด้ว ย
ให้เจ้ ำหน้ำ ที่มีสิ ทธิ บอกเลิ กสัญ ญำจ้ำ งได้ โดยเจ้ ำหน้ำ ที่สหกรณ์มีสิทธิ ได้ รับเงินชดเชยพิ เศษ ไม่น้อ ยกว่ำ ร้อ ยละ
50 ของอัตรำค่ำชดเชยที่เจ้ำหน้ำที่พึงมีสิทธิได้รับ
29.2 ในกรณี ที่สหกรณ์มีค วำมจ ำเป็นต้ องลดจำนวนเจ้ำหน้ ำที่อัน เนื่องจำกกำรปรับ ปรุงหน่ วยงำน
ระบบกำรทำงำน หรือบริกำร สหกรณ์จะปฏิบัติ ดังนี้
(1) แจ้ งวันที่เ ลิกจ้ำง เหตุ ผลของกำรเลิ กจ้ำงให้เจ้ำหน้ำที่ท รำบล่ วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 60
วัน ในกรณี ที่ส หกรณ์ไม่ สำมำรถแจ้งได้ หรือ แจ้ง กำรเลิกจ้ ำงน้อ ยกว่ ำ 60 วั น จะจ่ำยค่ำชดเชยพิเศษแทนกำรบอก
กล่ำวล่วงหน้ำเท่ำกับค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 60 วัน
(2) จ่ำยค่ำชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจำกค่ำชดเชยตำมข้อ 27 เท่ำกับค่ำจ้ำง
อัตรำสุดท้ำย 15 วั นต่อกำรทำงำน 1 ปี สำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ทำงำนติดต่อ กันเกิน 6 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ค่ำชดเชย
พิเศษดังกล่ำวจะไม่เกินค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย
หมวดที่ 11
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 30 กำรหยุดกิจกำรชั่วครำว
ในกรณี ที่ ส หกรณ์ มีค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งหยุ ด กิ จ กำรชั่ ว ครำว เนื่ อ งจำกหน่ ว ยงำนหรื อ สถำน
ประกอบกำรที่สหกรณ์ตั้งอยู่หยุ ดกิจกำร หรือประสบภำวะทำงเศรษฐกิจ สหกรณ์ จะแจ้งเหตุกำรณ์หยุ ดกิจกำรให้
ทรำบล่วงหน้ำและจ่ำยเงินในระหว่ำงกำรหยุดกิจกำรในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำง

ข้อ 31.1 กฎ ระเบียบ ค ำสั่ง ซึ่งบั งคับ ใช้กับ ส่วนงำนใดงำนหนึ่ งเป็ นกำรเฉพำะให้ ถือว่ ำเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อบังคับ ในกำรทำงำนนี้ด้วย ทั้งนี้รวมถึงใบสมัค รงำน สัญ ญำจ้ำง หนังสือค้ำประกัน และข้อตกลง
เกี่ยวกับสภำพกำรจ้ำงด้วย
ข้อ 31.2 กำรใดที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบัง คับนี้ ให้ถื อปฏิ บัติต ำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนหรื อ
ประเพณีปฏิบัติที่ยืดถือกันตลอดมำ
ข้อ 31.3 กฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับใด ๆ ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 32 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบั งคั บเกี่ ยวกั บกำรท ำงำนนี้ ได้จั ดทำขึ้น เพื่อ ให้ มีควำมปลอดภั ยกั บพระรำชบั ญญั ติคุ้ มครอง
แรงงำน พ.ศ. 2541 อย่ำ งไรก็ต ำมสหกรณ์ สงวนสิ ทธิ ในกำรแก้ ไขปรับ ปรุ งให้ มีควำมเหมำะสมเป็น ธรรมยิ่ งขึ้ น
รวมทั้งสอดคล้องกับสภำพกำรจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้
ข้อ 33 กำรบังคับใช้
33.1 ให้ เจ้ ำหน้ำ ที่ ทุก ระดับ ศึ กษำระเบีย บนี้ใ ห้มีควำมเข้ ำใจอย่ำ งชั ด เเจ้ ง เพื่ อให้มีก ำรปฏิ บั ติ
อย่ำงถูกต้อง
33.2 เจ้ำ หน้ำที่ ทุกคนจะปฏิเสธว่ำไม่ทรำบเงื่อ นไข หลัก เกณฑ์ และแนวปฏิบั ติตำมระเบียบนี้
ไม่ได้
33.3 เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ร ะดั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ และคณะกรรมกำรด ำเนิ น กำร เป็ น ผู้ ค วบคุมดู แ ลให้
เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและเคร่งครัด
33.4 ระเบียบนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 กันยำยน 2557 เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ 22 กันยำยน 2557

(นำยภิรมย์ บุญเจือ)
ประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขเพชรบุรี จำกัด

