- 98 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2547 ขอ 62 (9) และขอ 83 (7) และมติ
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2548 สหกรณจงึ ไดกําหนดระเบียบวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน พ.ศ. 2544 และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 4 คํานิยาม
“สหกรณ”
“ที่ตั้ง”
“เจาหนาที”่

หมายเหตุ :

1

2
3

หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี โทร. (042) 221285 , 246010
ซึ่งมีฐานะเปน “นายจาง”
หมายถึง ผูที่สหกรณจางไวปฏิบัตงิ านประจําในตําแหนงผูจัดการ
รองผูจัดการ หัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย เจาหนาที่
ลูกจางประจํา1 ซึ่งมีฐานะเปน “ลูกจาง”

สหกรณ์ สามารถกําหนดชือตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีให้ สอดคล้องกับข้ อเท็จจริ งของ
แต่ ละสหกรณ์ ได้
วันทํางานไม่เกินสัปดาห์ ละ 6 วัน (ม.28)
เวลาทํางานปกติไม่เกินวันละ 8 ชม. และไม่เกินสัปดาห์ ละ 48 ชม. (ม.23)

- 99 หมวด 2
วัน เวลาทํางาน และเวลาพัก
ขอ 5 วันทํางาน สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่ทํางานสัปดาหละ 5 วัน 2 ตั้งแตวันจันทร
ถึงวันศุกร
ขอ 6 เวลาทํางาน สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่ทํางานวันละ 7 ชั่วโมง3 เวลา 08:30 น.
ถึงเวลา 16:30 น.
ขอ 7 เวลาพักสหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดพักระหวางเวลา 11:30 น. ถึง เวลา 12:30 น.
และ 12:30 น. ถึงเวลา 13:30 น.
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางาน ตามวรรคหนึ่ง
เปนอยางอื่นก็ยอมกระทําได ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความราบรื่นและอํานวยความสะดวกแกสมาชิกทีม่ าใชบริการ
หมวด 3
วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
ขอ 8 วันหยุดประจําสัปดาห สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่หยุดประจําสัปดาห สัปดาหละ 2 วัน
ไดแกวันเสารและวันอาทิตย
ขอ 9 วันหยุดตามประเพณี สหกรณกําหนดใหเจาหนาทีห่ ยุดตามประเพณีไดไมนอยกวาปละ
4
16 วัน ดังนี้
1. วันขึ้นปใหม
2. วันมาฆบูชา
3. วันจักรี
4. วันสงกรานต (3 วัน)
5. วันแรงงานแหงชาติ 6. วันฉัตรมงคล
7. วันพืชมงคล
8. วันวิสาขบูชา
9. วันครึ่งปธนาคาร 10. วันอาสาฬหบูชา
11. วันเขาพรรษา
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ
13. วันปยะมหาราช
14. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
15. วันรัฐธรรมนูญ
16. วันสิ้นป
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวนั ใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของเจาหนาทีใ่ หเจาหนาที่
ไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป ทั้งนีใ้ หสอดคลองกับวันหยุดของธนาคารและ
วันหยุดราชการ

หมายเหตุ :

4

วันหยุดตามประเพณี ปีหนึงไม่น้อยกว่ า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่ งชาติ
(ม.29)

- 100 ขอ 10 วันหยุดพักผอนประจําป สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่ที่ทํางานครบ 1 ป หยุดพักผอน
ประจําปจํานวน 10 วัน5 ทํางานโดยจะจัดใหหยุดภายในปถดั ไป เวนแตไดตกลงกันสะสมวันหยุดในปนั้น
ไปรวมหยุดในปถัดไป
สหกรณอาจกําหนดใหเจาหนาที่ที่ทํางานยังไมครบ 1 ป หยุดพักผอนประจําปตามสวนได6
หมวด 4
การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
ขอ 11 การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(1) ในกรณีที่สหกรณมเี หตุฉุกเฉินหรือความจําเปนเรงดวนที่จะตองทํางานติดตอกันไป
ถาหยุดแลวจะเกิดความเสียหาย สหกรณจะใหเจาหนาที่ทํางานลวงเวลาในวันทํางาน หรือทํางาน
ในวันหยุดรวมถึงทํางานลวงเวลาในวันหยุดไดตามความจําเปน โดยสหกรณจะแจงใหเจาหนาทีท่ ราบ
ลวงหนา และเจาหนาที่จะตองใหความรวมมือในการทํางานลวงเวลาดังกลาว
(2) ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองทํางานเพื่อเพิม่ การบริการ สหกรณจะให
เจาหนาที่ทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดเปนครั้งคราวเทาที่เปนประโยชนแกการบริการ ทั้งนี้
สหกรณจะใหเจาหนาที่ทสี่ มัครใจทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดไดไมเกิน 36 ชั่วโมง ตอสัปดาห7
ขอ 12 อัตราคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด
(1) สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติในอัตรา
8
1.5 เทา ของคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานลวงเวลา
(2) สหกรณจะจายคาลวงเวลาสําหรับการทํางานลวงเวลาในวันหยุดในอัตรา 3 เทา9
ของคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานลวงเวลาในวันหยุด
(3) สหกรณจะจายคาทํางานในวันหยุดประจําสัปดาหใหแกเจาหนาที่ทที่ ํางาน
ในวันหยุดในอัตรา 1 เทาของคาจาง10 ในวันทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
(4) สหกรณจะจายคาทํางานในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผอนประจําป
ใหแกเจาหนาทีท่ ี่ทํางานในวันหยุด ในอัตรา 1 เทาของคาจางในวันทํางานปกติตามจํานวนชั่วโมง
ที่ทํางานในวันหยุด

หมายเหตุ :

ลูกจ้ างทํางานติดต่ อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจําปี ได้ ปีหนึง
ไม่น้อยกว่ า 6 วันทํางาน (ม.30)
6
แม้ทาํ งานยังไม่ครบ 1 ปี นายจ้ างอาจกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี
ตามส่ วนก็ได้ (ม.30)
5

7

กฎกระทรวง ฉบับที 3

จ่ ายในอัตราไม่น้อยกว่ า 1.5 เท่ า ของอัตราค่ าจ้ างต่ อชัวโมงในวันทํางาน (ม.61)
9
จ่ ายในอัตราไม่น้อยกว่ า 3 เท่ า ของอัตราค่ าจ้ างต่ อชัวโมงในวันทํางาน (ม.63)
10
จ่ ายในอัตราไม่น้อยกว่ า 1 เท่ า ของอัตราค่ าจ้ างต่ อชัวโมงในวันทํางาน (ม.62)
8

- 101 ขอ 13 การไมจายคาลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุดและคาทํางานในวันหยุด
13.1 สหกรณจะไมจายคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกเจาหนาที่ ดังนี้
(1) เจาหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจทําการแทนสหกรณเกี่ยวกับการจาง
การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือ การเลิกจาง
(2) เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหทํางานที่มลี ักษณะ หรือสภาพที่ตองออกไปทํางาน
นอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน ไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
(3) เจาหนาที่ที่ถูกกําหนดใหอยูเ วรเฝาดูแลสถานทีห่ รือทรัพยสินเปนครัง้ คราว
13.2 สหกรณจะไมจายคาทํางานในวันหยุดใหแกเจาหนาที่ ซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหมีอํานาจทํางานแทนสหกรณเกี่ยวกับการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง
หมวด 5
การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ขอ 14 การจายคาจางในวันหยุด
(1) สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหใหแกเจาหนาที่รายเดือน
โดยจายรวมอยูในเงินเดือนแลว
(2) สหกรณไดจายคาจางในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจําป
ใหแกเจาหนาทีร่ ายเดือน โดยจายรวมอยูในเงินเดือนแลว
ขอ 15 การจายคาจางในวันลา สหกรณจะจายคาจางในวันลาใหแกเจาหนาที่ทลี่ าถูกตอง
ตามระเบียบของสหกรณดังนี้
(1) วันลาปวย จะจายตามจํานวนวันที่เจาหนาที่ปวยจริงโดยในปหนึ่งๆ จายเงินเดือน
หรือคาจางเต็มไมเกิน 30 วัน11 และจายเงินเดือนหรือคาจางครึ่งหนึ่งอีกไมเกิน 30 วัน
(2) วันลาทําหมัน จะจายตามจํานวนวันที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดให
เจาหนาที่หยุดงาน
(3) วันลาคลอดบุตร จะจายตามจํานวนวันที่ลา โดยจายเงินเดือนหรือคาจางเต็ม
12
ไมเกิน 45 วัน และจายครึ่งหนึ่งอีกไมเกิน 45 วัน
(4) วันลากิจ จะจายตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาตใหลา แตไมเกิน 20 วันตอป13
(5) วันลาเพื่อฝกความพรัง่ พรอมทางทหาร ตามจํานวนวันที่ลาแตไมเกิน 60 วัน
14
ตอป
(6) วันลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาต
แตไมเกิน 30 วันตอป15

จ่ ายค่ าจ้ างในวันลาป่ วยแต่ ไม่เกิน 30 วันทํางานต่ อปี (ม.57)
12
จ่ ายค่ าจ้ างในวันลาคลอดบุตร แต่ ไม่เกิน 45 วันทํางานต่ อปี (ม.59)
13
กฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ (ให้ เป็ นข้ อตกลงร่ วมกันระหว่ างนายจ้ างกับลูกจ้ าง)
14
จ่ ายค่ าจ้ างในวันลาเพือรั บราชการทหารแต่ ไม่เกิน 60 วันทํางานต่ อปี (ม.58)
15
หมายเหตุ :
กฎหมายไม่ได้กาํ หนดไว้ (ให้ เป็ นข้ อตกลงร่ วมกันระหว่ างนายจ้ างกับลูกจ้ าง)
หมายเหตุ :

11

- 102 (7) วันลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ ตามจํานวนวันที่สหกรณอนุญาต
แตไมเกิน 120 วันตอป
ขอ 16 กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด
(1) สหกรณกําหนดใหมีการจายเงินเดือน คาครองชีพ เบี้ยขยัน คาลวงเวลา
คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด ฯลฯ ใหแกเจาหนาทีร่ ายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะจาย
ในวันสิ้นเดือน
(2) สหกรณกําหนดใหมีการจายเงินประเภทอื่นใหแกเจาหนาที่ตามที่ตกลงกัน
ในกรณีที่วันจายคาจางวันใดตรงกับวันหยุดงานใหเลื่อนไปจายในวันทํางานกอนถึงวันหยุดนั้น
ขอ 17 สถานทีจ่ ายเงินใหแกเจาหนาที16่
สหกรณจะจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และ
เงินอื่นใหแกเจาหนาที่ ณ ที่ทําการของสหกรณ และหรือโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินที่สหกรณกําหนด
หมวด 6
วันลา และหลักเกณฑการลา
ขอ 18 วันลา เจาหนาทีม่ ีสทิ ธิ์ลาหยุดได ดังนี้
(1) การลาปวย เจาหนาทีม่ ีสทิ ธิ์ลาปวยไดเทาที่ปวยจริง17
การประสบอันตราย หรือการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจนไมสามารถมาปฏิบัติงาน
ตามปกติ สหกรณจะใหหยุดงานตามความเห็นของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง หรือตามความประสงคของ
เจาหนาที่โดยไมถือเปนการลาปวย
(2) การลาทําหมัน18 เจาหนาที่มสี ิทธิ์ลาหยุดงาน เพื่อการทําหมันไดตามจํานวนวัน
ที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึง่ ของโรงพยาบาลกําหนด
(3) การลาคลอดบุตร เจาหนาที่หญิงมีสิทธิ์ลาหยุดงานกอนหรือหลังการคลอดบุตร
19
ไดไมเกิน 90 วัน
(4) การลากิจ เจาหนาที่มสี ิทธิ์ลาหยุดงานเพื่อกิจธุระจําเปนไดไมเกิน 20 วันตอป20

การจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่วงเวลา ฯลฯ ให้ จ่าย ณ ทีทํางานของลูกจ้ าง ถ้าจะจ่ าย ณ
สถานทีอืนหรื อด้ วยวิธีอืนต้ องได้ รับคํายินยอมจากลูกจ้ าง (ม.55 และ ม.77)
17
ม.32
18
ม.33
19
ลูกจ้ างมีสิทธิลาเพือคลอดบุตรได้ ไม่เกิน 90 วัน (ม.41)
หมายเหตุ : 20 ลูกจ้ างมีสิทธิลาเพือกิจธุระอันจําเป็ นได้ (กฎหมายไม่ได้กาํ หนดจํานวน
วันลาไว้ ม.34)
16

- 103 การลากิจเพื่อกิจธุระจําเปนจะตองเปนกิจธุระเกี่ยวกับการติดตอกับสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ การปวยเจ็บของบุคคลในครอบครัว หรือความจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น
(5) การลาเพื่อฝกความพรัง่ พรอมทางทหาร เจาหนาทีม่ สี ิทธิ์ลาหยุดงาน
เพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรัง่ พรอม
ทางทหารตามกําหนดระยะเวลาที่ราชการกําหนด
(6) การลาเพื่อรับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่
เจาหนาที่มสี ิทธิขอลาหยุดงานเพื่อรับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถไดปห นึ่งไมเกิน 30 วัน
การลาเพื่อการรับฝกอบรม หรือพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่ดังกลาว
จะตองเปนประโยชนตองานดานแรงงานและสวัสดิการสังคม เพิ่มทักษะความชํานาญตอการปฏิบัตงิ าน
หรือเปนการลาเพื่อสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น21
(7) การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจั ญ เจาหนาทีท่ ี่ไมเคยลาอุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบพิธีฮจั ญมากอน และไดทํางานมาแลวไมนอยกวา 2 ป จะมีสิทธิ์ลาอุปสมบท หรือ
ลาไปประกอบพิธีฮจั ญไดไมเกิน 120 วัน
ขอ 19 หลักเกณฑการลา
19.1 การลาปวย
เจาหนาที่ที่เจ็บปวยจนไมสามารถทํางานตามปกติได เจาหนาทีจ่ ะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบการลาปวย ดังนี้
(1) กรณีที่เจาหนาที่สามารถลาปวยลวงหนาได ใหยื่นใบลาปวยตามแบบใบลา
ที่สหกรณกําหนดกอนการหยุดงานตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรบั มอบหมายแลวแตกรณีพรอมดวย
หลักฐาน (ถามี)
(2) กรณีที่เจาหนาที่เจ็บปวยกระทันหัน และไมสามารถลาปวยลวงหนาได
ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาปวยในวันนั้น หรือภายในวันแรกที่มาทํางานตามแบบใบลาที่สหกรณกําหนด
ตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 22 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐาน (ถามี)
(3) การเจ็บปวยของเจาหนาที่ตงั้ แตสามวันทํางานขึ้นไป อาจใหเจาหนาที่แสดง
ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาล หรือหลักฐานของสถานพยาบาลของราชการ
ประกอบการลาปวยทุกครั้งดวย
(4) การลาปวยโดยมิไดเจ็บปวยจริง สหกรณถือวาเจาหนาที่ใชสทิ ธิ์
โดยไมสุจริตอันเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ยอมถูกลงโทษได

21
22
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กรณี ผ้จู ัดการให้ ยืนใบลาต่ อกรรมการทีได้รับมอบหมาย กรณี เจ้ าหน้ าทีอืน
ให้ ยืนใบลาต่ อผู้จัดการ

- 104 19.2 การลาทําหมัน ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาลวงหนาตามแบบใบลาที่สหกรณกําหนด
ตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรบั มอบหมายแลวแตกรณีและเมื่อการทําหมันสิ้นสุดแลว ใหเจาหนาที่
แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึง่ ของโรงพยาบาลประกอบการลาดวย
19.3 การลาคลอดบุตร
(1) เจาหนาที่ทปี่ ระสงคทจี่ ะหยุดงานกอนการคลอดบุตรใหยื่นใบลาตามแบบ
ที่สหกรณกําหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรบั มอบหมายกอนการหยุดงานแลวแตกรณี
(2) เจาหนาที่ที่ไมสามารถมาปฏิบัตงิ านไดเนื่องจากการคลอดบุตร ใหเจาหนาที่
ยืน่ ใบลาตามแบบทีส่ หกรณกําหนด พรอมทัง้ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาล
ตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี โดยใหยื่นใบลาภายใน 3 วัน นับแตวันกลับมา
ทํางาน
19.4 การลากิจ เจาหนาทีท่ ี่มีกจิ ธุระจําเปนอันไมสามารถหลีกเลี่ยงไดใหยื่นใบลากิจ
ตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรบั มอบหมาย แลวแตกรณีลวงหนาอยางนอย 1 วัน ตามแบบใบลา
ที่สหกรณกําหนดพรอมดวยหลักฐาน (ถามี) และเมื่อไดรับการอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนซึ่งไมอาจลาลวงหนาได ใหเจาหนาที่ยื่นใบลากิจ
ภายในวันแรกที่มาทํางานพรอมหลักฐาน (ถามี) และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว จึงจะถือเปนการลากิจ
ที่ถูกตอง
การลาที่ไมมเี หตุผลอันสมควรสหกรณมสี ิทธิไ์ มอนุญาตใหลากิจได และใหถือวาเปนการ
ขาดงาน
19.5 การลาเพื่อฝกความพรั่งพรอมทางทหาร เจาหนาที่ที่ไดรับหมายเรียกทางทหารเพื่อ
การตรวจสอบการฝกวิชาทหารหรือทดสอบความพรัง่ พรอมทางทหารใหยื่นใบลาลวงหนาอยางนอย 7
วัน ตามแบบใบลาทีส่ หกรณกําหนดพรอมดวยหลักฐานตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรบั มอบหมาย
แลวแตกรณี และเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติทางทหารดังกลาวแลว ใหเจาหนาที่กลับมารายงานตัวเพื่อทํางาน
ตามปกติภายใน 3 วัน
19.6 การลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ เจาหนาที่ทปี่ ระสงค
จะขอลาหยุดเพือ่ เขารับการฝกอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรือการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดานแรงงานสวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทํางาน หรือการวัดผล
การศึกษาที่ทางสวนราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาตามแบบทีส่ หกรณกําหนด
ตอผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรบั มอบหมายแลวแตกรณีลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยแสดงหลักฐาน
ประกอบการลาดังกลาวดวย
สหกรณจะพิจารณาอนุญาตใหลาไดตามความจําเปน โดยไมเสียหายตอหนาที่
ความรับผิดชอบและงานของสหกรณ ประกอบกับประโยชนที่เจาหนาทีจ่ ะไดรบั เปนสําคัญ
สหกรณอาจไมอนุญาตใหเจาหนาทีผ่ ูนั้นลาหยุดงานได ถา23
(1) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 30 วัน
(2) สหกรณไดอนุญาตใหลาไปแลวไมนอยกวา 3 ครั้ง
(3) สหกรณมีความจําเปนเรงดวนเกี่ยวกับงานทีเ่ จาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติอยู
หากอนุญาตใหลาแลวจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
หมายเหตุ :

23
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- 105 19.7 การลาเพื่ออุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ
เจาหนาทีท่ ี่ประสงคจะขอลาหยุดเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจั ญ
ใหเจาหนาที่ยื่นใบลาตามแบบทีส่ หกรณกําหนดตอผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน โดยแสดงหลักฐาน (ถามี) ประกอบการลาดังกลาวดวย และเมื่อไดรับอนุมัติ
แลวจึงจะหยุดงานได
หมวด 7
วินัยและโทษทางวินัย
ขอ 20 วินัย สหกรณกําหนดวินัยในการทํางานใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
(1) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสทุ ธิ์ใจ
(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ
(3) ตองใหการตอนรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม และการสงเคราะห
แกผูมาติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชา ทั้งตองสุภาพ เรียบรอยตอสมาชิกของสหกรณและ
ประชาชนทั่วไป หามมิใหดหู มิ่นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(4) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยเที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต
หามมิใหกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียนผูใด และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตนไมวาในทางตรงหรือ
ทางออมหาผลประโยชนแกตนหรือผูอื่น
(5) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและรวดเร็วใหเกิดผลดีและ
ความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใสระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ
(6) ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบงั คับบัญชา
(7) ตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ
(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิง้ หรือทอดทิ้งหนาที่ไมได
ทั้งนี้ โดยจะตองปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหนึง่ เพียงแหงเดียวเทานั้น
หามมิใหเปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัทใดๆ
(9) ตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดือ่ งตอผูบงั คับบัญชา
ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบ ังคับบัญชา ซึ่งสัง่ ในกิจการของสหกรณโดยชอบ
ในการปฏิบัติกจิ การของสหกรณ หามมิใหกระทําการขามผูบ ังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชา
เหนือตนขึ้นไปสั่งใหกระทําหรือไดรบั อนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว
(10) ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่ว หามมิใหประพฤติตนในทางทีอ่ าจทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
จนไมสามารถครองสติได เสพยาเสพติดใหโทษ มีหนีส้ ินรุงรัง เลนการพนัน กระทําหรือยอมใหผูอื่น
กระทําการอื่นใด ซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
(11) ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาและหรือมีอาการมึนเมาในเวลาปฏิบัตหิ นาที่
เปนอันขาด
(12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคี บรรดา
ผูอยูในวงงานของสหกรณ และตองไมกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุกอใหเกิดการแตกแยกสามัคคี
หรือกอใหเกิดความกระดางกระเดือ่ งในบรรดาผูอยูในวงงานสหกรณ
(13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ
กับกิจการสหกรณ

- 106 ขอ 21 โทษทางวินัย สหกรณกําหนดโทษสําหรับเจาหนาที่ที่ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
หรือกระทํา ความผิดไว ดังนี้
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) เลิกจาง
(5) ไลออก
สหกรณสงวนสิทธิ์ทจี่ ะลงโทษเจาหนาที่ตามความรายแรงของการกระทําความผิด
โดยไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับขางตนแตประการใด
ขอ 22 การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด ในกรณีทเี่ จาหนาที่ถูกกลาวหาวากระทําการฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน กฎ ระเบียบ คําสั่ง สหกรณมีสิทธิส์ ั่งพักงานเพือ่ สอบสวนความผิด
เวนแตกรณีความผิดชัดแจง โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) คําสั่งพักงานจะเปนหนังสือโดยระบุขอกลาวหา
(2) กําหนดระยะเวลาพักงานจะไมเกิน 7 วัน
(3) สหกรณจะแจงคําสัง่ การพักงานใหเจาหนาที่ทราบกอนการพักงาน
(4) สหกรณจะจายเงินระหวางพักงานในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง24
(5) ในกรณีที่สอบสวนแลวเจาหนาที่มิไดกระทําความผิด สหกรณจะจายคาจางเทากับ
คาจางในวันทํางานปกตินับแตวันที่สงั่ พักงาน โดยให ถือวาเงินตามขอ 19.4 เปนสวนหนึง่ ของคาจาง
หมวด 8
การรองทุกข
ความคิดเห็นที่แตกตางหรือความขัดแยงที่เกี่ยวกับสภาพการจาง การทํางาน สิทธิประโยชน
หนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานพึงไดรบั การแกไขหรือขจัดใหหมดสิ้นไปดวยความรวดเร็วและ
ยุติธรรม เพื่อใหการทํางานรวมกันปลอดจากความคิดเห็นทีแ่ ตกตาง ไดรับสิทธิประโยชนทเี่ ปนธรรม
การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สหกรณจงึ กําหนดหลักเกณฑการรองทุกขในสถานประกอบการ
ไวดังนี้
ขอ 23 ความหมายและขอบเขตของขอรองทุกข
(1) ขอรองทุกขของเจาหนาที่จะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดเห็น หรือขอขัดแยง
วาดวยระบบหรือวิธีการทํางาน สิทธิประโยชนตามสัญญา หรือสภาพการจาง ความประพฤติและ
ความเปนธรรมของเจาหนาที่
(2) ขอรองทุกขจะตองมิใชเรื่องรองขอใหแตงตั้งโยกยาย เลิกจาง ปลดออก ไลออก
ซึ่งบุคคล
(3) ขอรองทุกขจะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํางาน มิใชเรื่องสวนตัว เวนแตเรื่องนั้น
จะเกี่ยวของกับการทํางาน

หมายเหตุ :

24

ต้ องไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของค่ าจ้ าง (ม.116)

- 107 ขอ 24 วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข
(1) เจาหนาที่ทปี่ ระสงคจะรองทุกขใหรอ งทุกขเปนหนังสือดวยตนเองตอผูจัดการหรือ
กรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีภายใน 5 วัน นับแตวันที่มีความขัดแยง
(2) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรบั มอบหมายแลวแตกรณี ตองทําการสอบสวนและ
พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรบั คํารองทุกข
(3) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมาย จะแจงผลการพิจารณาใหผรู องทุกข
ดวยการชี้แจงทําความเขาใจหรือวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได การแจงผลการพิจารณาโดยชี้แจงดวยวาจา
ใหบันทึกคําชี้แจงเหตุผลไวในสํานวนโดยใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย
(4) การพิจารณาคํารองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษ ผูพิจารณาจะตองมิใชผูทมี่ ีคําสั่ง
ลงโทษ
ขอ 25 การอุทธรณคําวินิจฉัย
(1) ผูรองทุกขที่ไมพอใจคําชี้แจงหรือคําวินิจฉัย มีสิทธิ์อุทธรณตอผูจ ัดการหรือกรรมการ
ที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีเปนหนังสือภายใน 5 วัน นับแตวันที่ไดรับคําชี้แจง หรือคําวินิจฉัย
(2) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี ตองทําการสอบสวน
ขอเท็จจริงเพิ่มเติม (ถามี) และพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
(3) ผูจัดการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี จะแจงผลการพิจารณา
อุทธรณดวยการชี้แจงทําความเขาใจหรือการวินิจฉัยเปนหนังสือก็ได การแจงผลดวยการชี้แจงดวยวาจา
ใหบันทึกคําชี้แจงเหตุผลไวในสํานวนโดยใหผูรองทุกขลงลายมือชื่อรับทราบไวดวย
(4) คําชี้แจง การทําความเขาใจหรือการวินิจฉัยของผูจัดการ หรือกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายแลวแตกรณีใหถือเปนทีส่ ุด
ขอ 26 ความคุมครองผูรอ งทุกขและผูเกี่ยวของ
(1) ขอรองทุกขจะไดรับการพิจารณาอยางเปนระบบและดวยความเปนธรรม
(2) ผูรองทุกขจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาทีก่ ารงาน หรือลงโทษแตอยางใด เวนแต
จะเปนการรองทุกขดวยเจตนาไมสจุ ริต
(3) เจาหนาที่ที่ใหการเปนพยานหรือใหความรวมมือในการสอบสวน จะไดรบั ความ
คุมครองโดยจะไมถูกกลั่นแกลง ยายหนาที่การงานหรือลงโทษ เวนแตเจาหนาที่ที่ใหการดวยอคติ
ปรักปรํา ใหรายเปนเท็จ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวนหาความจริง
การสอบสวนอาจกระทําโดยคณะกรรมการทีส่ หกรณแตงตั้งก็ได
หมวด 9
การสิ้นสุดการจาง
การจางงานจะสิ้นสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. เลิกจาง

- 108 ขอ 27 ตาย ในกรณีที่เจาหนาที่ถึงแกความตาย สหกรณจายคาจางหรือเงินอื่นใหแกทายาท
โดยธรรมของเจาหนาทีท่ ี่ถึงแกความตาย สวนเงินทดแทนหรือประโยชนทดแทนใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทนหรือกฎหมายประกันสังคม
ขอ 28 การลาออก เจาหนาที่ยื่นใบลาลวงหนาตามแบบที่สหกรณกําหนดตอผูจัดการ หรือ
คณะกรรมการดําเนินการแลวแตกรณี โดยใหยื่นกอนวันที่ 1 หรืออยางชาในวันที่ 1 ของเดือน
ที่ประสงคจะลาออก โดยเจาหนาทีจ่ ะตองปฏิบัตงิ านตามปกติจนถึงสิ้นเดือน เวนแตสหกรณจะมีคําสั่ง
เปนอยางอื่นและการลาออกจะมีผลสมบูรณตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
การลาออกของเจาหนาที่ทฝี่ าฝนระเบียบการลาดังกลาว ยอมทําใหสหกรณเสียหาย
สหกรณอาจใชสิทธิฟ์ องคดีศาลแรงงาน เพื่อใหเจาหนาที่หรือผูค้ําประกันชดใชความเสียหายไดดวย
ขอ 29 การเลิกจาง การเลิกจาง หมายถึง เจาหนาที่ทสี่ หกรณใหพนสภาพการเปนเจาหนาที่
ของสหกรณโดยการใหออก ปลดออก หรือไลออก อันเนื่องจากเจาหนาที่ขาดคุณสมบัติในการทํางาน
มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ยุบหนวยงาน เลิกกิจการ เกษียณอายุครบกําหนดตามสัญญาจาง หรือ
กระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่ง
การเลิกจางดังกลาวสหกรณจะแจงเหตุผล และวันเลิกจางใหเจาหนาทีท่ ราบเปนหนังสือ
โดยจะแจงใหเจาหนาที่ทราบ เมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางอยางนอยหนึง่ คราว เวนแต
การเลิกจางเจาหนาที่ที่ไมผานการทดลองงาน เจาหนาทีท่ ี่จา งไวโดยมีกําหนดระยะเวลาแนนอน หรือ
เจาหนาที่ที่กระทําความผิดและไมมีสทิ ธิไ์ ดรับคาชดเชย
ในกรณีที่สหกรณไมอาจบอกกลาวลวงหนาได สหกรณจะจายเงินใหแกเจาหนาที่แทน
การบอกกลาวลวงหนา
หมวด 10
คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ
ขอ 30 คาชดเชย
สหกรณจะจายคาชดเชยการเลิกจางใหแกเจาหนาที่ตามระยะเวลาและอัตรา ดังนี้
(1) เจาหนาที่ซึ่งทํางานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป จะไดรับคาชดเชย
เทากับคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน
(2) เจาหนาที่ซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป จะไดรบั คาชดเชยเทากับ
คาจางอัตราสุดทาย 90 วัน
(3) เจาหนาที่ซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป จะไดรับคาชดเชยเทากับ
คาจางอัตราสุดทาย 180 วัน
(4) เจาหนาที่ซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป จะไดรบั คาชดเชยเทากับ
คาจางอัตราสุดทาย 240 วัน
(5) เจาหนาที่ซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ปขึ้นไป จะไดรับคาชดเชยเทากับคาจางอัตรา
สุดทาย 300 วัน

- 109 ขอ 31 ขอยกเวนการจายคาชดเชย
31.1 สหกรณจะไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่ที่ถูกเลิกจาง เนื่องจากกระทําความผิด
อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่
(2) กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสหกรณ
(3) จงใจทําใหสหกรณไดรับความเสียหาย
(4) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสหกรณไดรบั ความเสียหายอยางรายแรง
(5) ฝาฝนขอบังคับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสัง่ อันชอบดวยกฎหมายและ
เปนธรรม สหกรณไดตักเตือนเปนหนังสือแลวไมเกิน 1 ป นับแตวันที่เจาหนาที่ไดกระทําความผิด เวนแต
กรณีรายแรงที่ไมจําตองตักเตือนเปนหนังสือ
(6) ละทิ้งหนาทีเ่ ปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมเี หตุผลอันสมควร
(7) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
31.2 สหกรณจะไมจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่ทสี่ หกรณจางไว โดยมีกําหนด
ระยะเวลาการจาง25 แนนอนตามสัญญาจางและถูกเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาของสัญญาจางนั้น
ขอ 32 คาชดเชยพิเศษ
32.1 ในกรณีที่สหกรณยายที่ทําการของสหกรณไปตัง้ ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบ
สําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของเจาหนาที่หรือครอบครัว สหกรณตองแจงใหเจาหนาทีท่ ราบลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันยายที่ทําการของสหกรณ ในการนี้ถาเจาหนาที่ไมประสงคจะไปทํางานดวย
ใหเจาหนาทีม่ ีสิทธิบ์ อกเลิกสัญญาจางได โดยเจาหนาทีม่ ีสทิ ธิไ์ ดรับคาชดเชยพิเศษ ไมนอยกวารอยละ 50
ของอัตราคาชดเชยที่เจาหนาที่พึงมีสทิ ธิไ์ ดรับ26 ตามขอ 30
ในกรณีที่สหกรณไมแจงใหเจาหนาที่ทราบการยายสถานประกอบกิจการลวงหนา
ตามวรรคหนึง่ ใหสหกรณจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทาย
30 วัน หรือเทากับคาจางของการทํางาน 30 วันสุดทายสําหรับเจาหนาที่ซงึ่ ไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวยดวย
เจาหนาทีม่ ีสทิ ธิ์ยื่นคําขอใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายใน 30 วัน
นับแตวันที่สหกรณยายสถานประกอบการวาเปนกรณีที่สหกรณตองบอกกลาวลวงหนาหรือเจาหนาที่มี
สิทธิ์บอกเลิกสัญญาจางโดยมีสทิ ธิไ์ ดรับคาชดเชยพิเศษตามวรรคหนึง่ หรือไม

หมายเหตุ : 25 การจ้ างทีมีกาํ หนดระยะเวลาจะกระทําได้สาํ หรั บการจ้ างงานในโครงการเฉพาะทีมิใช่
งานปกติของธุรกิจ หรื อการค้ าของนายจ้ าง ซึงต้ องมีระยะเวลาเริ มต้ นและสินสุดของงานทีแน่ นอน
หรื อในงานอันมีลกั ษณะเป็ นครั งคราวทีกําหนดการสินสุดหรื อความสําเร็ จของงานหรื อในงานทีเป็ นไป
ตามฤดูกาล และได้ จ้างในช่ วงของฤดูกาลนัน ซึงงานนันจะต้ องแล้วเสร็ จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี
โดยนายจ้ างและลูกจ้ างได้ ทาํ สัญญาเป็ นหนังสือไว้ ตังแต่ เมือเริ มจ้ าง (ม.118 วรรคท้าย)
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- 110 32.2 ในกรณีที่สหกรณจะเลิกจางเจาหนาทีเ่ พราะเหตุทสี่ หกรณปรับปรุงหนวยงาน
กระบวนการผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนเจาหนาทีใ่ หสหกรณแจงวันที่จะเลิกจางเหตุผล
ของการเลิกจางและรายชื่อเจาหนาที่ตอเจาหนาที่ตรวจแรงงาน และเจาหนาที่ทจี่ ะเลิกจางทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 60 วันกอนวันที่จะเลิกจาง
ในกรณีที่สหกรณไมแจงใหเจาหนาที่ทจี่ ะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนา
นอยกวาระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรบั คาชดเชยตามขอ 30 ใหสหกรณจาย
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทาย 60 วัน หรือเทากับคาจางของการ
ทํางาน 60 วันสุดทายสําหรับเจาหนาทีซ่ ึ่งไดรบั คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย
ในกรณีที่สหกรณเลิกจางเจาหนาที่ และเจาหนาทีน่ ั้นทํางานติดตอกันเกิน 6 ป ขึ้นไป
ใหสหกรณจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามขอ 30 ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 15 วัน
ตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอ ยกวาคาจางของการทํางาน 15 วันสุดทายตอการทํางานครบหนึง่ ป
สําหรับเจาหนาที่ซงึ่ ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลว
ตองไมเกินคาจางอัตราสุดทาย 360 วัน หรือไมเกินคาจางของการทํางาน 360 วันสุดทาย สําหรับ
เจาหนาที่ซงึ่ ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึง่ ป ถาเศษ
ของระยะเวลาทํางานมากกวา 180 วัน ใหนับเปนการทํางานครบ 1 ป
หมวด 11
เบ็ดเตล็ด
ขอ 33 การหยุดกิจการชั่วคราว ในกรณีที่สหกรณมีความจําเปนตองหยุดกิจการเปนการ
ชั่วคราว เนื่องจากหนวยงานหรือสถานประกอบการที่สหกรณตั้งอยูหยุดกิจการ หรือสหกรณประสบ
ภาวะทางเศรษฐกิจ สหกรณจะแจงเหตุการณหยุดกิจการใหทราบลวงหนาและจายเงินในระหวางการหยุด
กิจการในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง
ขอ 34 กฎระเบียบอื่นๆ
34.1 กฎ ระเบียบ คําสั่ง ซึ่งใชบังคับกับสวนงานใดสวนงานหนึ่งเปนการเฉพาะ
ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของขอบังคับในการทํางานนี้ดวย ทั้งนีร้ วมถึงใบสมัครงาน สัญญาจาง หนังสือ
ค้ําประกัน และขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดวย
34.2 การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
หรือประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือกันตลอดมา
34.3 กฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับใดขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับ
นี้แทน
ขอ 35 การแกไขเปลี่ยนแปลง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้ ไดจัดทําขึ้นใหมีความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว อยางไรก็ตามสหกรณสงวนสิทธิใ์ นการแกไข
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมเปนธรรมยิ่งขึ้น รวมทัง้ สอดคลองกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ได
ขอ 36 การบังคับใช
36.1 ใหเจาหนาที่ทุกระดับศึกษาระเบียบนี้ใหมีความเขาใจอยางชัดแจง เพื่อใหมกี าร
ปฏิบัติอยางถูกตอง

- 111 36.2 เจาหนาที่ทุกคนจะปฏิเสธวาไมทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ไมได
36.3 เจาหนาที่ระดับบังคับบัญชา และคณะกรรมการดําเนินการเปนผูควบคุมดูแล
ใหเจาหนาทีร่ ะดับปฏิบัติการปฏิบัติตามอยางถูกตองและเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร ศรีสุข)
เลขานุการ

