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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั ขอ้ ๕๙(๘) และขอ้ ๘๕(๙)  ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๐  คร้ังท่ี ๔/๒๕๔๙  เม่ือวนัท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙  ไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่

ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๙  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ขอ้ ๒. ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดาระเบียบ  คาํสัง่ และคาํช้ีแจงอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ช้

ระเบียบน้ีแทน 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

ขอ้ ๔. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

 “ประธานกรรมการ” หมายความวา่ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ” หมายความวา่ รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์”  หมายความวา่  ผูท่ี้สหกรณ์จา้งไวป้ฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี  หวัหนา้ฝ่าย  ผูช่้วย

ผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ 

“ปีทางบญัชี”   หมายความวา่  ปีทางบญัชีตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

“เงินเดือน”  หมายความวา่  ค่าจา้งท่ีสหกรณ์จ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีจดัจา้งเป็นรายเดือน 

“เงินสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี”   หมายความวา่  เงินท่ีสหกรณ์ตั้งข้ึนเพ่ือจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ซ่ึงออกจากงาน

โดยมีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จ  หรือผูท่ี้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ซ่ึงถึงแก่กรรมระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บผลประโยชน์ 

“เงินช่วยค่าทาํศพ”   หมายความวา่  เงินท่ีสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่ทายาทหรือผูจ้ดัการทาํศพ 

“เงินเดือนเตม็คร้ังสุดทา้ย”  หมายความวา่  เงินเดือนเตม็ซ่ึงสหกรณ์ตอ้งจ่ายสาํหรับการทาํงานในเดือนท่ีเจา้หนา้ท่ี

สหกรณ์ถึงแก่กรรม 

หมวด  ๒ 

อตัรากาํลงัและตาํแหน่งเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

ขอ้ ๕.  ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หนา้ท่ีตามจาํนวนท่ีจาํเป็นแก่การปฏิบติังานประจาํของสหกรณ์ 

             จาํนวนเจา้หนา้ท่ีตามความในวรรคก่อนควรมีอตัราส่วนเจา้หนา้ท่ีหน่ึงคนต่อจาํนวนสมาชิกสามร้อยคน  เศษของ

สามร้อย  ถา้ถึงคร่ึงหน่ึงก็อาจจา้งเจา้หนา้ท่ีเพ่ิมข้ึนไดห้น่ึงคน 

ขอ้ ๖.  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ มีดงัน้ี 

(๑)   เจา้หนา้ท่ี 
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(๒)  หวัหนา้ฝ่าย 

(๓)   ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

(๔)   รองผูจ้ดัการ 

(๕)   ผูจ้ดัการ 

หมวด  ๓ 

อตัรากาํลงัเงนิเดอืน 

ขอ้ ๗ .  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากาํหนดอตัราเงินเดือนสาํหรับเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ตามหว้ง เวลาท่ี

เห็นสมควรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม   โดยใหจ้ดัทาํเป็นคาํสัง่ของสหกรณ์   

หมวด  ๔ 

การรับสมคัร  การสอบคดัเลอืก  การบรรจุ  

และการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

ขอ้ ๘.  ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุ  และแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

(๑)   มีสญัชาติไทย  

(๒)   มีอายไุม่ต ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์   

(๓)   เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

(๔)  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพ   ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น      โรคเร้ือน   วณั

โรคในระยะอนัตราย   โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม   โรคยาเสพติดใหโ้ทษ   โรคพิษสุราเร้ือรัง    หรือโรค

อยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

(๕)   ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 

(๖)   ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 

(๗)   ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจากองคก์รของรัฐบาล หรือ

สถาบนัอ่ืน 

(๘)   ไม่เป็นผูเ้คยถูกรับโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด อนัได้

กระทาํโดยประมาท 

ขอ้ ๙ .  เม่ือสหกรณ์มีความจาํเป็นตอ้งจา้งเจา้หนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดพ้ืนความรู้ตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ง ๑๔.  และรับสมคัร  สอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 

ขอ้ ๑๐ .  การรับสมคัร  ใหป้ระธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการประกาศรับสมคัรมี

กาํหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั  โดยปิดประกาศไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์  หรือตามสถานท่ี ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  

โดยเปิดเผย 

ขอ้ ๑๑.  ใหผู้ท่ี้ประสงคท่ี์จะสมคัรเขา้รับการสอบคดัเลือก  ยืน่ใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนดพร้อมดว้ยหลกัฐานแสดง

พ้ืนความรู้   สาํเนาทะเบียน บา้น และหนงัสือรับรองของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงสาขาเวชกรรม  ซ่ึงรับรองผูส้มคัรตามความในขอ้ ๘(๔) 

และรับรองดว้ยวา่ผูส้มคัรเป็นผูมี้อนามยัสมบูรณ์ 

ใหย้ืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองต่อผูจ้ดัการสหกรณ์  และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท  เงินค่าธรรมเนียมสมคัรน้ี

สหกรณ์จะไม่คืนใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  เวน้แต่เฉพาะผูข้าดคุณสมบติัหรือพ้ืนความรู้ 

ขอ้ ๑๒ . ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบคดัเลือกข้ึนคณะหน่ึง มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ ๓ คน โดยใหมี้

ตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  กรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง ในจาํนวนน้ีใหมี้ผูจ้ดัการเป็นกรรมการคนหน่ึง  เพ่ือ 
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ดาํเนินการสอบคดัเลือก  

ขอ้ ๑๓ .  ในการสอบคดัเลือก  ใหค้ณะกรรมการสอบคดัเลือกทดสอบผูส้มคัรในวชิาท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ ๑๔.  ตามท่ี

เห็นสมควร 

ขอ้ ๑๔.  ในการสอบคดัเลือก  ใหค้ณะกรรมการสอบคดัเลือกจดัใหส้อบในวชิา ดงัต่อไปน้ี 

(๑)    ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย   ขอ้บงัคบั   ระเบียบและวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบัสหกรณ์ 

(๒)   คณิตศาสตร์ และ/หรือ บญัชี 

(๓)   ระเบียบงานสารบรรณ 

(๔)   การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(๕)   พิมพดี์ดภาษาไทย 

(๖)   เขียนลายมืองามและเร็ว 

(๗)    สมัภาษณ์ 

ผูส้อบคดัเลือกตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๖๐  ของคะแนนทั้งหมด  จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบคดัเลือกได ้ แต่ใน

กรณีท่ีไม่มีผูส้อบคดัเลือกผา่นเกณฑด์งักล่าว  คณะกรรมการสอบคดัเลือกสามารถใชดุ้ลยพินิจเสนอรายช่ือผูส้อบคดัเลือกตามลาํดบัผล

คะแนนสูงสุด  ใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บคดัเลือกโดยอนุโลม และผลการตดัสินของคณะกรรมการดาํเนินการ  ตามท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือก

เสนอ  ถือวา่เป็นอนัยติุ 

ขอ้ ๑๕ .  เม่ือการสอบคดัเลือกเสร็จส้ินแลว้  ใหป้ระธานกรรมการสอบคดัเลือกประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการสอบคดัเลือกได้

ตามลาํดบัคะแนนไว ้ณ สาํนกังานสหกรณ์ และใหเ้สนอผลการสอบคดัเลือกต่อคณะกรรมการดาํเนินการโดยเร็ว 

ขอ้ ๑๖. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการสอบคดัเลือก เรียงตามลาํดบัคะแนนสูงมาหา

ตํ่าเป็นเจา้หนา้ของสหกรณ์  ถา้มีผูส้อบคดัเลือกไดค้ะแนนรวมเท่ากนัหลายคน  ใหถื้อคะแนนรวมของวชิาในขอ้ ๑๔.(๑)   ๑๔. (๒)  และ 

๑๔.(๔)  เป็นเกณฑต์ดัสินและถา้คะแนนในวชิาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยูอี่ก  ก็ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัใหมี้การคดัเลือกโดยการสอบ

สมัภาษณ์ 

ขอ้ ๑๗.  การบรรจุและแต่งตั้งหรือเล่ือนตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใหด้าํรงตาํแหน่งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(๑)  เจา้หนา้ท่ี 

ก.   ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรไม่ตํ่ากวา่ประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  หรือไดรั้บ

ประกาศนียบตัรไม่ตํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

ข.  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีรักษาสถานท่ี  ตอ้งผา่นการศึกษาภาคบงัคบั 

(๒)  หวัหนา้ฝ่าย    

ค.  ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ ๑๗.(๑) ก.  และตอ้งดาํรงตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปี 

(๓)  ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ง.  ตอ้งไดรั้บปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพซ่ึงเทียบไดไ้ม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีในทางท่ีสหกรณ์

ตอ้งการ หรือ 

จ.  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณ์น้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๓  ปี 

(๔)  รองผูจ้ดัการ  

ฉ.  ตอ้งมีพ้ืนความรู้ตามขอ้ ๑๗.(๓) ง.  หรือ 

ช.  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการในสหกรณ์น้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๓  ปี 

(๕)  ผูจ้ดัการ 

ซ.  ตอ้งมีพ้ืนความรู้ตามขอ้ ๑๗.(๓) ง.   หรือ 
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ฌ.  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการในสหกรณ์น้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕  ปี     หรือดาํรงตาํแหน่งรอง

ผูจ้ดัการในสหกรณ์น้ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๒  ปี 

ญ.  มีวฒิุท่ีเหมาะสมแก่ตาํแหน่ง  ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุควรยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้น้ี  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ 

ขอ้ ๑๘.  ประธานกรรมการมีอาํนาจบรรจุ   และแต่งตั้งหรือเล่ือนตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใหด้าํรงตาํแหน่ง  ซ่ึงไม่สูง

กวา่ผูช่้วยผูจ้ดัการไดทุ้กตาํแหน่ง  ภายในจาํนวนอตัราตาํแหน่งท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

ขอ้ ๑๙.  ในการบรรจุและแต่งตั้ง  หรือเล่ือนตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ   รองผูจ้ดัการหรือ

ผูจ้ดัการ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาผูท่ี้มีคุณวฒิุ  ความสามารถ  ความชดัเจน  และความเหมาะสมแก่ตาํแหน่ง  เม่ือ

คณะกรรมการดาํเนินการเห็นชอบแลว้  ประธานกรรมการจึงสัง่บรรจุ  แต่งตั้งหรือเล่ือนตาํแหน่งได ้

ขอ้ ๒๐. การบรรจุแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์   ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนท่ีสมควรแกพ้ืนความรู้ของการศึกษาและตาํแหน่ง  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ผูไ้ดรั้บการเล่ือนข้ึนดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่าย  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการจะตอ้งไดรั้บเงินเดือนไม่นอ้ยกวา่

เงินเดือนขั้นตํ่าสุดของตาํแหน่งท่ีจะเล่ือน  แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนเดิมสูงกวา่ขั้นตํ่าสุดของตาํแหน่งใหม่  ก็ใหไ้ดรั้บขั้นท่ีเทียบเคียงกบั

เงินเดือนเดิม 

ขอ้. ๒๑  ถา้ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์วา่ง  และยงัมิไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ดดาํรงตาํแหน่งนั้น  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถมา

ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว  ประธานกรรมการมีอาํนาจสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีเห็นสมควรรักษาการในตาํแหน่ง  หรือทาํการแทน

ชัว่คราวได ้ แต่การสัง่ใหรั้กษาการในตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  หรือผูจ้ดัการ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

หมวด ๕ 

หลกัประกนัของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

ขอ้ ๒๒.  ในการจา้งบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์    ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ทาํหนงัสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนดและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดใหมี้หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัปรากฏขา้งล่าง

น้ี  เพ่ือประกนัความเสียหายอนัหากจะเกิดข้ึนแก่สหกรณ์  เน่ืองจากการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตอ้ง

รับผิดชอบ 

(๑)    มีเงินสดจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดฝากไวก้บัสหกรณ์ 

(๒)  มีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูค้ ํ้าประกนัอยา่งไม่มีจาํกดั 

(๓) มีหลกัทรัพยข์องรัฐบาลไทย กรมธรรมป์ระกนัภยั หรือหลกัทรัพยอ์ยา่งอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการ ดาํเนินการ

เห็นสมควรจาํนาํต่อสหกรณ์ 

(๔) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนองรายอ่ืน  จาํนองเป็นประกนัต่อสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนดจาํนวนแห่งมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ตามท่ีเห็นสมควรแก่ลกัษณะ และปริมาณของงานในความ

รับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์แต่ละคนเพ่ือใหคุ้ม้แก่ความเสียหายอนัอาจจะเกิดข้ึน 

หมวด  ๖ 

การเลือ่นเงนิเดอืน 

ขอ้ ๒๓ .  สหกรณ์ยอ่มพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ปีละ ๒ คร้ัง โดยถือหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเล่ือน

เงินเดือนของลูกจา้งประจาํโดยอนุโลม 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ซ่ึงไดรั้บการบรรจุใหม่  ตอ้งมีเวลาทาํงานในสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน  จึงมีสิทธิไดรั้บการพิจารณา

เล่ือนเงินเดือน 
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ขอ้ ๒๔.  ในการเล่ือนเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ใหพิ้จารณาถึงความสามารถ  การริเร่ิม  ความอุตสาหะ  ความ

รับผิดชอบ  คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ท่ี  ตลอดจนความประพฤติ  และสมรรถภาพในการปฏิบติังาน  ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นวงเงิน

ประมาณการรายจ่ายสาํหรับเล่ือนเงินเดือนประจาํปี 

ขอ้ ๒๕.  ประธานกรรมการมีอาํนาจเล่ือนเงินเดือนของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีตาํแหน่งไม่สูงกวา่ผูจ้ดัการ  ในปีหน่ึง ๆ  ได้

ไม่เกินสองขั้น  ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ ๒๖.  ประธานกรรมการ จะเล่ือนเงินเดือนของผูจ้ดัการไดด้ว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ 

หมวด  ๗ 

การจ่ายเงนิโบนัส  เงนิบําเหน็จ  ค่าเล่าเรียนบุตร   

ค่ารักษาพยาบาล  และเงนิช่วยค่าทาํศพ 

ขอ้ ๒๗ . เม่ือส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์ปีหน่ึงๆ  สหกรณ์อาจจดัสรรกาํไรเป็นโบนสัแก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไดต้ามขอ้บงัคบัของ

สหกรณ์ 

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดจาํนวนเงินโบนสั  ท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตามส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของ

แต่ละคน แต่อยา่งสูงตอ้งไม่เกินส่ีเท่าของเงินเดือนซ่ึงไดรั้บในเดือนสุดทา้ยของปีทางบญัชีนั้น  ๆ

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูใ้ดมีเวลาทาํงานไม่เตม็ปีทางบญัชีสหกรณ์ ใหไ้ดรั้บโบนสัลดลงตามส่วนของเวลาการทาํงานในปีนั้น 

ขอ้ ๒๘ .  คณะกรรมการดาํเนินการอาจไม่จ่ายโบนสั  ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์คนใดก็ได ้ หาก

ปรากฏวา่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์คนนั้นปฏิบติัหนา้ท่ีผิดพลาด  หรือบกพร่องอยูเ่ป็นนิจ  ทั้งไม่พยายามขวนขวายแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือ

ขอ้บกพร่องของตน  หรือหากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นแนะนาํเช่นวา่นั้น 

ขอ้ ๒๙ .  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์คนใด  ทาํงานในสหกรณ์น้ีดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปีบริบูรณ์  

มีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จเม่ือออกจากตาํแหน่งตามขอ้ ๔๗.(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

ในกรณีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ถูกใหอ้อกจากตาํแหน่งตามขอ้ ๕๑ (๒)  และ (๓)  สหกรณ์อาจงดจ่ายเงินบาํเหน็จ  หรือจ่ายเงิน

บาํเหน็จใหไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของเงินบาํเหน็จท่ีควรจะไดรั้บในกรณีปรกติก็ได ้

เงินบาํเหน็จนั้นใหไ้ดรั้บคราวเดียว  มีจาํนวนเท่ากบัเงินเดือนเตม็คร้ังสุดทา้ยคูณจาํนวนปีเตม็ของเวลาการทาํงาน  โดยให้

หกัจาํนวนวนัลาเกินสิทธ์ิและจาํนวนวนัท่ีขาดงานเสียก่อน  เศษของปีถา้ถึงคร่ึงหน่ึงใหน้บัเป็นหน่ึงปีเตม็ 

ขอ้ ๓๐.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ซ่ึงออกจากตาํแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินบาํเหน็จใหแ้ก่ผูท่ี้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ระบุไวใ้น

หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บประโยชน ์

ขอ้ ๓๑.  เพ่ือประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาํเหน็จแก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ใหส้หกรณ์ตั้ง “เงินสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี”   ไวโ้ดย

ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปีตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ ๓๒.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์คนใดตายในระหวา่งอยูใ่นตาํแหน่ง  ใหท้ายาทหรือผูจ้ดัการทาํศพมีสิทธิไดรั้บ  “เงินช่วยค่า

ทาํศพ”   จากสหกรณ์ 

เงินช่วยค่าทาํศพใหไ้ดรั้บคราวเดียวมีจาํนวนเท่ากบัเงินเดือนเตม็คร้ังสุดทา้ยสามเดือนรวมกนั 

ขอ้ ๓๓.  การช่วยเหลือในเร่ือง  เงินช่วยเหลือ  เงินช่วยเหลือเก่ียวกบัการศึกษาบุตรและเงินช่วยเหลือเก่ียวกบัการ

รักษาพยาบาลแก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ หรือคนในครอบครัวนั้นใหเ้ป็นไปตามระเบียบซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการจะไดก้าํหนดข้ึน โดย

อนุโลมตามระเบียบของทางราชการ 
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หมวด  ๘ 

วนิัย  การสอบสวน  และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

ขอ้ ๓๔.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ  ผูใ้ดฝ่าฝืน  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระทาํผิดวนิยัจะตอ้งไดรั้บ

โทษตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

ขอ้ ๓๕.  วนิยัซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตอ้งรักษา  มีดงัต่อไปน้ี 

(๑)   ตอ้งสนบัสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

(๒)   ตอ้งรักษาความลบัของสหกรณ์ 

(๓)  ตอ้งใหก้ารตอ้นรับ   คาํช้ีแจง  ความเป็นธรรม  การสงเคราะห์และอาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกหรือผูม้า

ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกัชา้   ทั้งตอ้งสุภาพเรียบร้อยต่อประชาชนทัว่ไป  หา้มมิใหดู้หม่ินเหยยีดหยามบุคคลใด  ๆ

(๔)  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ เท่ียงธรรม  และประพฤติตนอยูใ่นความสุจริต ทั้งตอ้งไม่กระทาํการ

หรือยอมใหผู้อ่ื้นกระทาํการหาผลประโยชน์อยา่งใด ๆ  อนัอาจเป็นทางใหเ้สียความเท่ียงธรรมหรือความไวว้างใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

หา้มมิใหก้ดข่ีข่มเหงหรือเดียดเบียนผูใ้ด  และหา้มมิใหผู้อ่ื้นอาศยั หรือยอมใหผู้อ่ื้นอาศยังานในหนา้ท่ีของตนไม่

วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  หาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนหรือผูอ่ื้น 

(๕)   ตอ้งขวนขวายปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอุตสาหะและรวดเร็ว ใหเ้กิดผลดีและความกา้วหนา้แก่สหกรณ์และ

สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งตอ้งเอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ สหกรณ์ 

(๖)   ตอ้งไม่รายงานเท็จ   หรือเสนอความเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(๗) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  คาํสัง่  แบบแผนและวธีิปฏิบติัของสหกรณ์และตอ้งสนใจในระเบียบ

ปฏิบติังานของส่วนราชการหรือสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการในหนา้ท่ีของตน 

(๘)   ตอ้งอุทิศเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ์ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนา้ท่ีมิได ้ 

(๙) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย เช่ือฟัง และไม่แสดงความกระดา้งกระเด่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติั

ตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสัง่ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ 

ในการปฏิบติักิจการของสหกรณ์  หา้มมิใหก้ระทาํการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  เวน้แต่  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือ

ข้ึนไปสัง่ใหก้ระทาํ หรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว 

(๑๐)  ตอ้งรักษาช่ือเสียงมิใหข้ึ้นช่ือวา่ประพฤติชัว่ 

หา้มมิใหป้ระพฤติตนในทางท่ีอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ี เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  

เสพสุรา  หรือของมึนเมาอยา่งอ่ืนจนไม่สามารถครองสติได ้ เสพยาเสพติดใหโ้ทษ มีหน้ีสินรุงรัง  เล่นการพนนั  กระทาํหรือยอมให้

ผูอ่ื้นกระทาํการอ่ืนใด ซ่ึงอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ี 

(๑๑)   ตอ้งไม่เสพสุรา  หรือของเมาอยา่งอ่ืนในเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอนัขาด 

(๑๒)  ตอ้งร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์    ตอ้งรักษาความสามคัคีในบรรดาผูอ้ยูใ่นวงการของ

สหกรณ์  และตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อใหเ้กิดความแตกแยกสามคัคี หรือก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเด่ืองในบรรดาผู ้

อยูใ่นวงการของสหกรณ์ 

(๑๓)   ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ หรือสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของสหกรณ์ 

ขอ้ ๓๖. โทษผิดทางวนิยั   ๕  สถาน คือ  

(๑)   ไล่ออก 

(๒) ใหอ้อก 

(๓) ลดขั้นเงินเดือน 
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(๔)    ตดัเงินเดือน 

(๕) ภาคทณัฑ ์

ขอ้ ๓๗.  การลงโทษไล่ออกนั้น  ใหก้ระทาํในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์กระทาํผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง ดงัระบุไวต้่อไปน้ี 

(๑)   เปิดเผยความลบัของสหกรณ์ เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่สหกรณ์ 

(๒) ทาํความผิดตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกเวน้แต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอนัได้

กระทาํโดยประมาท 

(๓)   ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลายเพราะทาํหน้ีสินข้ึนดว้ยความทุจริต 

(๔)   ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

(๕)   จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์  เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์อยา่งร้ายแรง 

(๖)   ขดัคาํสัง่ผูบ้งัคบับญัชา   ซ่ึงสัง่ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบและการขดัคาํสัง่นั้นเป็นเหตุใหเ้กิดความ

เสียหายแก่สหกรณ์อยา่งร้ายแรง 

(๗)   ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์อยา่งร้ายแรง 

(๘) ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ี  เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์อยา่งร้ายแรง 

(๙) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 

(๑๐)   ดูหม่ินเหยยีดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสหกรณ์   หรือกดข่ีขมเหง  หรือเบียดเบียนสมาชิกของสหกรณ์ 

(๑๑)  ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ ๑๕ วนั  โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

ขอ้ ๓๘.  การลงโทษใหอ้อกนั้น   ใหก้ระทาํในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์กระทาํผิดวนิยั  เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่

สหกรณ์  แต่ไม่ร้ายแรงดงัระบุไวต้่อไปน้ี 

(๑) รายงานเท็จ  หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(๒) ละท้ิงหนา้ท่ีเนือง ๆ 

(๓) จงไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(๔) ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ีเนือง  ๆ

(๕) ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 

(๖) ประพฤติตนเป็นท่ีเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ขอ้ ๓๙.  การลงโทษไล่ออกและใหอ้อกนั้น   ใหป้ระธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนอยา่งนอ้ย ๓  คน

เพ่ือสอบสวน   ในจาํนวนน้ีใหมี้ผูจ้ดัการเป็นกรรมการคนหน่ึง 

การสอบสวนนั้น  ใหก้ระทาํใหเ้สร็จโดยเร็วอยา่งชา้ไม่เกิน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีประธานคณะกรรมการสอบสวนไดรั้บ

ทราบคาํสัง่  เวน้แต่ประธานกรรมการจะกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  แมผู้ถู้กกล่าวหาตายก่อนการสอบสวน พิจารณาถึงท่ีสุด   ก็ใหส้อบสวนต่อไป

จนเสร็จ    เม่ือสอบสวนเสร็จแลว้ใหค้ณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งความเห็นต่อประธานกรรมการเพ่ืออนุมติัลงโทษ 

ขอ้ ๔๐.  กรณีต่อไปน้ีใหถื้อวา่  เป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชดัแจง้  ใหล้งโทษไล่ออกโดยไม่ตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๑)   ทาํความผิดตอ้งรับโทษจาํคุก  โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก   เวน้แต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอนัได้

กระทาํโดยประมาท 

(๒)   ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย   เพราะทาํหน้ีสินข้ึนดว้ยความทุจริต 

(๓)   ทาํความผิดเก่ียวกบัการทุจริตต่อหนา้ท่ี    และใหถ้อ้ยคาํสารภาพต่อผูบ้งัคบับญัชาพนกังานสอบสวนหรือศาล   

หรือมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ทาํความผิดเช่นนั้นแมจ้ะมิใหจ้าํคุกก็ตาม 
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(๔)  ขาดงานติดต่อกนัเกิน ๑๕ วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดสื้บสวนแลว้เห็นวา่ไม่มีเหตุอนัสมควร 

ในกรณีดงักล่าว   ใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐานตามลาํดบั   จนถึงประธานกรรมการ   เม่ือ

ประธานกรรมการเห็นวา่มีหลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนั้นก็ใหไ้ล่ออกได ้

ขอ้ ๔๑.  เม่ือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูใ้ดถูกกล่าวหาวา่    กระทาํผิดวนิยัจนมีการตั้งกรรมการเพ่ือสอบสวนหรือถูกกล่าวหาวา่

กระทาํผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา   เวน้แต่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท ถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่หากใหผู้ ้

นั้นคงอยูใ่นหนา้ท่ีต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์    ก็ใหร้ายงานตามลาํดบัจนถึงประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาสัง่พกังาน 

ประธานกรรมการมีอาํนาจสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไม่วา่ตาํแหน่งใดพกังานได ้ถา้ผูถู้กสัง่พกัเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการ   รอง

ผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการใหป้ระธานกรรมการแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย    การพกังานนั้นใหพ้กัจนกวา่การสอบสวนถึงท่ีสุด 

ถา้การสอบสวนไดค้วามวา่  ผูถู้กสัง่พกัมิไดก้ระทาํความผิดและไม่มีมลทินหรือมวัหมองก็ดี   หรือผูถู้กสัง่พกัไดก้ระทาํ

ผิดวนิยัแต่ไม่ร้ายแรงก็ดี    ประธานกรรมการตอ้งสัง่ใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ทาํงานในตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งท่ีเทียบเท่า   ส่วนเงินเดือนหรือ

ค่าจา้งในระหวา่งเวลาพกังานนั้น    ในกรณีแรกใหจ่้ายเตม็อตัรา   ในกรณีหลงัใหจ่้ายก่ึงอตัรา   ถา้ผูถู้กสัง่พกัตายก่อนการสอบสวนถึง

ท่ีสุด   ใหจ่้ายถึงวนัท่ีผูน้ั้นตาย 

การสัง่ใหผู้ถู้กสัง่พกักลบัเขา้ทาํงานดงักล่าวน้ี  ถา้ผูน้ั้นเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตาํแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการรองผูจ้ดัการหรือ

ผูจ้ดัการ   ใหป้ระธานกรรมการแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 

ถา้การสอบสวนไดค้วามเป็นสตัยว์า่   ผูถู้กสัง่พกัไดก้ระทาํผิดวนิยัจริง  ใหไ้ล่ออกตามขอ้ ๓๗. หรือใหอ้อกตามขอ้ ๓๘.  

ตั้งแต่วนัพกังาน  หรือแมจ้ะไม่ไดค้วามเป็นสตัยว์า่ ผูถู้กสัง่พกัไดก้ระทาํผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  แต่มีมลทินหรือมวัหมองในกรณีดงักล่าว

นั้นอยู ่  ก็ใหเ้ลิกจา้งตามขอ้ ๕๑. (๓) ตั้งแต่วนัพกังาน  

ขอ้ ๔๒. ในกรณีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์กระทาํผิดวนิยั  แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือใหอ้อก  ผูบ้งัคบับญัชาจะสัง่ลงโทษลดขั้น

เงินเดือนหรือตดัเงินเดือนก็ได ้หรือถา้เห็นวา่มีเหตุอนัควรลดหยอ่นหรือเป็นความผิดเลก็นอ้ย จะสัง่ลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผิด

นั้นใหป้รากฏเป็นหนงัสือ  และจะใหท้าํทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได ้

ในกรณีลดขั้นเงินเดือน หากตอ้งลดเกินกวา่ขั้นตํ่าสุดของตาํแหน่งก็ใหล้ดในขั้นเงินเดือนสาํหรับตาํแหน่งถดัลงไปได ้

โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตดัเงินเดือนนั้น ผูมี้อาํนาจจะลงโทษผูท่ี้กระทาํผิดวนิยัไดค้ร้ังหน่ึงไม่เกินอตัราต่อไปน้ี 

 

ผูมี้อาํนาจ 
ลดขั้นเงินเดือนไม่

เกิน 

ตดัเงินเดือน 

กาํหนดเวลาไม่

เกิน 

ส่วนเงินเดือนไม่

เกิน 

คณะกรรมการดาํเนินการ ๒ ขั้น ๖  เดือน ๓๐% 

ประธานกรรมการ ๑ ขั้น ๔  เดือน ๒๐% 

ผูจ้ดัการ - ๓  เดือน ๑๐% 

 

ขอ้ ๔๓. ในการสัง่ลงโทษฐานผิดวนิยันั้น ถา้ผูท่ี้จะตอ้งรับโทษเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตาํแหน่งผูจ้ดัการ ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน  ประธานกรรมการจึงจะสัง่ได ้

ขอ้ ๔๔. ใหผู้บ้งัคบับญัชารับผิดชอบ  ดูแลระมดัระวงัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ในบงัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามวนิยั 

ถา้บงัคบับญัชารู้วา่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวนิยั  ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพิจารณาวา่  ความผิดของผูน้ั้นอยูใ่นอาํนาจของ

ตนท่ีจะลงโทษหรือไม่  ถา้อยูใ่นอาํนาจของตนท่ีจะลงโทษได ้ ก็ใหส้ัง่ลงโทษถา้เห็นวา่ความผิดนั้นควรจะตอ้งลงโทษมากไปกวา่ท่ีตนมี

อาํนาจลงโทษ ก็ใหร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจเหนือกวา่ข้ึนไปเพ่ือใหล้งโทษตามสมควร 



- ๙ - 
ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรู้วา่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระทาํผิดวนิยั  แต่ไม่จดัการลงโทษหรือลงโทษไม่เป็นการสุจริต  ใหถื้อวา่

ผูบ้งัคบับญัชานั้นกระทาํผิดวนิยั 

ขอ้ ๔๕.  เม่ือผูมี้อาํนาจลงโทษไดส้ัง่ลงโทษแลว้  ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลาํดบัจนถึง คณะกรรมการ

ดาํเนินการ หากคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่โทษท่ีลงนั้นเบาไป ใหมี้อาํนาจท่ีจะสัง่เพ่ิมโทษได้   

ขอ้ ๔๖.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีถูกลงโทษฐานผิดวนิยั    ถา้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการดาํเนินการได ้โดยทาํเป็นหนงัสือยืน่ต่อคณะกรรมการดาํเนินการไดภ้ายใน ๑๕ วนั นบัตั้งแต่วนัทราบคาํสัง่ 

การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุใหร้อการลงโทษตามคาํสัง่ของผูมี้อาํนาจ 

เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดรั้บและพิจารณาอุทธรณ์แลว้จะยกโทษ  ลดโทษ  เพิ่มโทษหรือยนืตามคาํสัง่เดิมก็ได ้  

ทั้งน้ี โดยปกติใหก้ระทาํใหเ้สร็จภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์   คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของคณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ป็นอนั

ถึงท่ีสุด 

หมวด ๙ 

การถอดถอน 

ขอ้ ๔๗. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออกจากงานเม่ือ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  ขาดคุณสมบติัตาม ขอ้ ๘. 

(๔) เกษียณตามท่ีกาํหนดไวใ้น ขอ้ ๕๐. 

(๕) เลิกจา้ง 

(๖) ไล่ออก 

ขอ้ ๔๘. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงานก็ยอ่มทาํได ้  โดยยืน่หนงัสือขอลาออกต่อประธานกรรมการ  

เม่ือประธานกรรมการสัง่อนุญาตแลว้  จึงใหถื้อวา่ออกจากงาน 

ขอ้ ๔๙.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ซ่ึงขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๘. นั้น   ใหถื้อวา่ออกจากงานตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการสัง่ 

ขอ้ ๕๐.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์   ใหเ้ป็นอนัออกจากงานเม่ือส้ินปีทางบญัชีซ่ึงเป็นปีท่ีผูน้ั้นมี

อายคุรบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์    เวน้แต่จะไดมี้การต่ออายกุารทาํงานอีกคราวละ ๑ ปี  จนอายคุรบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ 

การต่ออายกุารทาํงานของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตามวรรคก่อน   จะทาํไดแ้ต่ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชน์อยา่งยิง่แก่

สหกรณ์   และผูน้ั้นยงัมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานโดยมีสมรรถภาพ  ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการ 

ขอ้ ๕๑.   ประธานกรรมการมีอาํนาจเลิกจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เม่ือสหกรณ์ยบุตาํแหน่งท่ีผูน้ั้นดาํรงอยู ่

(๒) เม่ือมีเหตุอนัสมควรซ่ึงประธานกรรมการเห็นวา่ ผูน้ั้นหยอ่นสมรรถภาพในการ ปฏิบติังานหรือมีความ

บกพร่องในการปฏิบติังานอยูเ่นือง ๆ  หรือไม่อาจไวว้างใจผูน้ั้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได้ 

(๓) เม่ือมีมลทินหรือมวัหมอง ในกรณีความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  หรือในกรณีมีความผิดอาญา   เวน้แต่ความผิด

ลหุโทษ  หรือความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาท 

(๔)    เม่ือตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด   ใหจ้าํคุกสาํหรับความผิดลหุโทษ    หรือความผิดอนัได้

กระทาํโดยประมาท 



- ๑๐ - 
ขอ้ ๕๒.  การไล่ออกนั้น ใหเ้ป็นไปตามหมวด ๘ วา่ดว้ย วนิยั  การสอบสวน  และการลงโทษเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ขอ้ ๕๓. การใหอ้อกจากงานเพราะขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๘. การเลิกจา้งหรือการลงโทษไล่ออกสาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์

ท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการก่อนประธานกรรมการจึงสัง่ได ้

หมวด ๑๐ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ ๕๔.   ผูท่ี้สหกรณ์ไดจ้า้งไวแ้ลว้ก่อนวนัใชร้ะเบียบน้ี  ใหถื้อวา่เป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์มีสิทธิและหนา้ท่ีตามระเบียบน้ี

ทุกประการ 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์คนใดยงัไม่ไดจ้ดัทาํสญัญาจา้งและหรือจดัใหมี้หลกัประกนัไวต้่อสหกรณ์  ใหจ้ดัทาํสญัญาจา้งและหรือ

จดัใหมี้หลกัประกนัใหเ้สร็จภายในกาํหนด ๖๐ วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศใชร้ะเบียบน้ี 

ขอ้ ๕๕.  ผูท่ี้ส่วนราชการหรือหน่วยงานสัง่ใหไ้ปทาํงานในฐานะเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  และกาํลงัทาํงานในฐานะเช่นนั้นอยู่

ในวนัใชร้ะเบียบน้ี   ทั้งน้ีความประสงคจ์ะลาออกจากราชการ หรือหน่วยงานท่ีตนสงักดัอยู ่เพ่ือสมคัรเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์      ถา้

สหกรณ์มีตาํแหน่งวา่ง  คณะกรรมการอาจพิจารณาจา้งและแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์โดยไดรั้บเงินเดือนไม่สูงกวา่เงินเดือน ซ่ึงไดรั้บ

จากส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมจะตอ้งไม่สูงกวา่อตัราเงินเดือนท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด  ๓   แห่งระเบียบน้ี 

การจา้งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน  อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งสอบคดัเลือก 

ใหร้องประธานกรรมการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

       ประกาศ   ณ  วนัท่ี    ๒๓    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  

 

    
พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 


