-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย เจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๙) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่
ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบนี้แทน

บรรดาระเบียบ คําสัง่ และคําชี้แจงอื่นใดในส่วนที่ได้กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
หมวด ๑
บททัว่ ไป

ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ าย ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
“ปี ทางบัญชี” หมายความว่า ปี ทางบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์
“เงินเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างที่สหกรณ์จ่ายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จดั จ้างเป็ นรายเดือน
“เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เงินที่สหกรณ์ต้ งั ขึ้นเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึงออกจากงาน
โดยมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ หรื อผูท้ ี่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึงถึงแก่กรรมระบุไว้ในหนังสื อแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับผลประโยชน์
“เงินช่วยค่าทําศพ” หมายความว่า เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ทายาทหรื อผูจ้ ดั การทําศพ
“เงินเดือนเต็มครั้งสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนเต็มซึ่งสหกรณ์ตอ้ งจ่ายสําหรับการทํางานในเดือนที่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ถึงแก่กรรม
หมวด ๒
อัตรากําลังและตําแหน่ งเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ข้อ ๕. ให้สหกรณ์จา้ งเจ้าหน้าที่ตามจํานวนที่จาํ เป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจําของสหกรณ์
จํานวนเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคก่อนควรมีอตั ราส่วนเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อจํานวนสมาชิกสามร้อยคน เศษของ
สามร้อย ถ้าถึงครึ่ งหนึ่งก็อาจจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นได้หนึ่งคน
ข้อ ๖. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีดงั นี้
(๑) เจ้าหน้าที่

-๒(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

หัวหน้าฝ่ าย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
หมวด ๓
อัตรากําลังเงินเดือน

ข้อ ๗ . ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามห้วง เวลาที่
เห็นสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยให้จดั ทําเป็ นคําสัง่ ของสหกรณ์
หมวด ๔
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การบรรจุ
และการแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ข้อ ๘. ผูท้ ี่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(๓) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ น โรคเรื้ อน วัณ
โรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้ อรัง หรื อโรค
อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(๕) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(๗) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรื อออกจากราชการ หรื อออกจากองค์กรของรัฐบาล หรื อ
สถาบันอื่น
(๘) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิด อันได้
กระทําโดยประมาท
ข้อ ๙ . เมื่อสหกรณ์มีความจําเป็ นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจพิจารณากําหนดพ้นื ความรู ้ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อง ๑๔. และรับสมัคร สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ . การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครมี
กําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ หรื อตามสถานที่ ที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
โดยเปิ ดเผย
ข้อ ๑๑. ให้ผทู ้ ี่ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยืน่ ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนดพร้อด้มวยหลักฐานแสดง
พื้นความรู ้ สําเนาทะเบียน บ้าน และหนังสื อรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองผูส้ มัครตามความในข้อ ๘(๔)
และรับรองด้วยว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีอนามัยสมบูรณ์
ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อผูจ้ ดั การสหกรณ์ และต้องชําระค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้
สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ เว้นแต่เฉพาะผูข้ าดคุณสมบัติหรื อพื้นความรู ้
ข้อ ๑๒ . ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน โดยให้มี
ตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง กรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง ในจํานวนนี้ให้มีผจู ้ ดั การเป็ นกรรมการคนหนึ่ง เพื่อ

-๓ดําเนินการสอบคัดเลือก
เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ . ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกทดสอบผูส้ มัครในวิชาที่กาํ หนดไว้ใน ข้อ ๑๔. ตามที่

ข้อ ๑๔. ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดให้สอบในวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
(๒) คณิ ตศาสตร์ และ/หรื อ บัญชี
(๓) ระเบียบงานสารบรรณ
(๔) การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(๕) พิมพ์ดีดภาษาไทย
(๖) เขียนลายมืองามและเร็ ว
(๗) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกได้ แต่ใน
กรณี ที่ไม่มีผสู ้ อบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว คณะกรรมการสอบคัดเลือกสามารถใช้ดุลยพินิจเสนอรายชื่อผูส้ อบคัดเลือกตามลําดับผล
คะแนนสูงสุด ให้เป็ นผูไ้ ด้รับคัดเลือกโดยอนุโลม และผลการตัดสิ นของคณะกรรมการดําเนินการ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
เสนอ ถือว่าเป็ นอันยุติ
ข้อ ๑๕. เมื่อการสอบคัดเลือกเสร็ จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการสอบคัดเลือกได้
ตามลําดับคะแนนไว้ ณ สํานักงานสหกรณ์ และให้เสนอผลการสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการดําเนินการโดยเร็ ว
ข้อ ๑๖. ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งผูไ้ ด้รับการสอบคัดเลือก เรี ยงตามลําดับคะแนนสูงมาหา
ตํ่าเป็ นเจ้าหน้าของสหกรณ์ ถ้ามีผสู ้ อบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนรวมของวิชาในข้อ ๑๔.(๑) ๑๔.(๒) และ
๑๔.(๔) เป็ นเกณฑ์ตดั สิ นและถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากันอยูอ่ ีก ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยการสอบ
สัมภาษณ์
ข้อ ๑๗. การบรรจุและแต่งตั้งหรื อเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ดาํ รงตําแหน่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่
ก. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรไม่ต่าํ กว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรื อได้รับ
ประกาศนียบัตรไม่ต่าํ กว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ข. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ ต้องผ่านการศึกษาภาคบังคับ
(๒) หัวหน้าฝ่ าย
ค. ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗.(๑) ก. และต้องดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี
(๓) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ง. ต้องได้รับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบได้ไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ในทางที่สหกรณ์
ต้องการ หรื อ
จ. ต้องดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์น้ ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
(๔) รองผูจ้ ดั การ
ฉ. ต้องมีพ้ืนความรู ้ตามข้อ ๑๗.(๓) ง. หรื อ
ช. ต้องดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การในสหกรณ์น้ ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
(๕) ผูจ้ ดั การ
ซ. ต้องมีพ้ืนความรู ้ตามข้อ ๑๗.(๓) ง. หรื อ

-๔ฌ. ต้องดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การในสหกรณ์น้ ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
ผูจ้ ดั การในสหกรณ์น้ ีมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
ญ. มีวฒ
ุ ิที่เหมาะสมแก่ตาํ แหน่ง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

หรื อดํารงตําแหน่งรอง

ในกรณี ที่มีเหตุควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นราย ๆ
ข้อ ๑๘. ประธานกรรมการมีอาํ นาจบรรจุ และแต่งตั้งหรื อเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ดาํ รงตําแหน่ง ซึ่งไม่สูง
กว่าผูช้ ่วยผูจ้ ดั การได้ทุกตําแหน่ง ภายในจํานวนอัตราตําแหน่งที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้อ ๑๙. ในการบรรจุและแต่งตั้ง หรื อเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรื อ
ผูจ้ ดั การ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผูท้ ี่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชัดเจน และความเหมาะสมแก่ตาํ แหน่ง เมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบแล้ว ประธานกรรมการจึงสัง่ บรรจุ แต่งตั้งหรื อเลื่อนตําแหน่งได้
ข้อ ๒๐. การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนที่สมควรแกพื้นความรู ้ของการศึกษาและตําแหน่ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ผูไ้ ด้รับการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การจะต้องได้รับเงินเดือนไม่นอ้ ยกว่า
เงินเดือนขั้นตํ่าสุดของตําแหน่งที่จะเลื่อน แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าขั้นตํ่าสุดของตําแหน่งใหม่ ก็ให้ได้รับขั้นที่เทียบเคียงกับ
เงินเดือนเดิม
ข้อ. ๒๑ ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์วา่ ง และยังมิได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ดดํารงตําแหน่งนั้น หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่สามารถมา
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ประธานกรรมการมีอาํ นาจสัง่ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่ง หรื อทําการแทน
ชัว่ คราวได้ แต่การสัง่ ให้รักษาการในตําแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
หมวด ๕
หลักประกันของเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ข้อ ๒๒. ในการจ้างบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทาํ หนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน
ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนดและให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้มีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังปรากฏข้างล่าง
นี้ เพื่อประกันความเสี ยหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ เนื่องจากการกระทําหรื องดเว้นการกระทําซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ ง
รับผิดชอบ
(๑) มีเงินสดจํานวนไม่นอ้ ยกว่าที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดฝากไว้กบั สหกรณ์
(๒) มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันอย่างไม่มีจาํ กัด
(๓) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทย กรมธรรม์ประกันภัย หรื อหลักทรัพย์อย่างอื่น ซึ่งคณะกรรมการ ดําเนินการ
เห็นสมควรจํานําต่อสหกรณ์
(๔) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็ นประกันต่อสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดจํานวนแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็ นหลักประกัน ตามที่เห็นสมควรแก่ลกั ษณะ
และปริ มาณของงานในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคนเพื่อให้คุม้ แก่ความเสี ยหายอันอาจจะเกิดขึ้น
หมวด ๖
การเลือ่ นเงินเดือน
ข้อ ๒๓ . สหกรณ์ยอ่ มพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปีละ ๒ ครั้ง โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนของลูกจ้างประจําโดยอนุโลม
เลื่อนเงินเดือน

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึงได้รับการบรรจุใหม่ ต้องมีเวลาทํางานในสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน จึงมีสิทธิได้รับการพิจารณา

-๕ข้อ ๒๔. ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้พิจารณาถึงความสามารถ การริ เริ่ ม ความอุตสาหะ ความ
รับผิดชอบ คุณภาพและปริ มาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ และสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ตอ้ งอยูใ่ นวงเงิน
ประมาณการรายจ่ายสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําปี
ข้อ ๒๕. ประธานกรรมการมีอาํ นาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ตาํ แหน่งไม่สูงกว่าผูจ้ ดั การ ในปี หนึ่ง ๆ ได้
ไม่เกินสองขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ ๒๖. ประธานกรรมการ จะเลื่อนเงินเดือนของผูจ้ ดั การได้ดว้ ยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
หมวด ๗
การจ่ ายเงินโบนัส เงินบําเหน็จ ค่ าเล่ าเรียนบุตร
ค่ ารักษาพยาบาล และเงินช่ วยค่ าทําศพ
สหกรณ์

ข้อ ๒๗. เมื่อสิ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์ปีหนึ่งๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็ นโบนัสแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ตามข้อบังคับของ

ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนัส ที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของ
แต่ละคน แต่อย่างสูงต้องไม่เกินสี่ เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายของปี ทางบัญชีน้ นั ๆ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดมีเวลาทํางานไม่เต็มปี ทางบัญชีสหกรณ์ ให้ได้รับโบนัสลดลงตามส่วนของเวลาการทํางานในปี นั้น
ข้อ ๒๘ . คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายโบนัส ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดก็ได้ หาก
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนนั้นปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาด หรื อบกพร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ ทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อ
ข้อบกพร่ องของตน หรื อหากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ได้ให้ความเห็นแนะนําเช่นว่านั้น
ข้อ ๒๙. เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใด ทํางานในสหกรณ์น้ ีดว้ ยความเรี ยบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี บริ บูรณ์
มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่งตามข้อ ๔๗.(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ในกรณี เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกให้ออกจากตําแหน่งตามข้อ ๕๑ (๒) และ (๓) สหกรณ์อาจงดจ่ายเงินบําเหน็จ หรื อจ่ายเงิน
บําเหน็จให้ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของเงินบําเหน็จที่ควรจะได้รับในกรณี ปรกติก็ได้
เงินบําเหน็จนั้นให้ได้รับคราวเดียว มีจาํ นวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายคูณจํานวนปี เต็มของเวลาการทํางาน โดยให้
หักจํานวนวันลาเกินสิ ทธิ์และจํานวนวันที่ขาดงานเสี ยก่อน เศษของปี ถ้าถึงครึ่ งหนึ่งให้นบั เป็ นหนึ่งปี เต็ม
ข้อ ๓๐. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึงออกจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่ผทู ้ ี่เจ้าหน้าทีสหกรณ์
่
ระบุไว้ใน
หนังสื อแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับประโยชน์
ข้อ ๓๑. เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบําเหน็จแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้สหกรณ์ต้ งั “เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที”่ ไว้โดย
ตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจําปี ตามจํานวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๓๒. เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดตายในระหว่างอยูใ่ นตําแหน่ง ให้ทายาทหรื อผูจ้ ดั การทําศพมีสิทธิได้รับ “เงินช่วยค่า
ทําศพ” จากสหกรณ์
เงินช่วยค่าทําศพให้ได้รับคราวเดียวมีจาํ นวนเท่ากับเงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายสามเดือนรวมกัน
ข้อ ๓๓. การช่วยเหลือในเรื่ อง เงินช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อคนในครอบครัวนั้นให้เป็ นไปตามระเบียบซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะได้กาํ หนดขึ้น โดย
อนุโลมตามระเบียบของทางราชการ

-๖หมวด ๘
วินัย การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ข้อ ๓๔. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งรักษาวินยั โดยเคร่ งครัดอยูเ่ สมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื น ให้ถือว่าผูน้ ้ นั กระทําผิดวินยั จะต้องได้รับ
โทษตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๓๕. วินยั ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งรักษา มีดงั ต่อไปนี้
(๑) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
(๒) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์
(๓) ต้องให้การต้อนรับ คําชี้แจง ความเป็ นธรรม การสงเคราะห์และอํานวยความสะดวกแก่สมาชิกหรื อผูม้ า
ติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้า ทั้งต้องสุภาพเรี ยบร้อยต่อประชาชนทัว่ ไป ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(๔) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยูใ่ นความสุจริ ต ทั้งต้องไม่กระทําการ
หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทําการหาผลประโยชน์อย่างใด ๆ อันอาจเป็ นทางให้เสี ยความเที่ยงธรรมหรื อความไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหงหรื อเดียดเบียนผูใ้ ด และห้ามมิให้ผอู ้ ื่นอาศัย หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรื อผูอ้ ื่น
(๕) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอุตสาหะและรวดเร็ ว ให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และ
สมาชิกของสหกรณ์ ทั้งต้องเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ สหกรณ์
(๖) ต้องไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๗) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์และต้องสนใจในระเบียบ
ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการหรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการในหน้าที่ของตน
(๘) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่มิได้
(๙) ต้องสุภาพเรี ยบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งสัง่ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ
ในการปฏิบตั ิกิจการของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปสัง่ ให้กระทํา หรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครั้งคราว
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่อว่าประพฤติชวั่
ห้ามมิให้ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล
เสพสุรา หรื อของมึนเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุ งรัง เล่นการพนัน กระทําหรื อยอมให้
ผูอ้ ื่นกระทําการอื่นใด ซึ่งอาจทําให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
(๑๑) ต้องไม่เสพสุรา หรื อของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอันขาด
(๑๒) ต้องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคีในบรรดาผูอ้ ยูใ่ นวงการของ
สหกรณ์ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรื อก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู ้
อยูใ่ นวงการของสหกรณ์
(๑๓) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของสหกรณ์
ข้อ ๓๖. โทษผิดทางวินยั ๕ สถาน คือ
(๑) ไล่ออก
(๒) ให้ออก
(๓) ลดขั้นเงินเดือน

-๗(๔) ตัดเงินเดือน
(๕) ภาคทัณฑ์
ข้อ ๓๗. การลงโทษไล่ออกนั้น ให้กระทําในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี้
(๑) เปิ ดเผยความลับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สหกรณ์
กระทําโดยประมาท

(๒) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้
(๓) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลายเพราะทําหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริ ต
(๔) ทุจริ ตต่อหน้าที่
(๕) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง

(๖) ขัดคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งสัง่ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบและการขัดคําสัง่ นั้นเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(๗) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(๘) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(๙) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
(๑๐) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูม้ าติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี่ขมเหง หรื อเบียดเบียนสมาชิกของสหกรณ์
(๑๑) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ข้อ ๓๘. การลงโทษให้ออกนั้น ให้กระทําในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทําผิดวินยั เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่
สหกรณ์ แต่ไม่ร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปนี้
(๑) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๒) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ
(๓) จงไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(๔) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ
(๕) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นนิจสิ น
(๖) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๓๙. การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นอย่างน้อย ๓ คน
เพื่อสอบสวน ในจํานวนนี้ให้มีผจู ้ ดั การเป็ นกรรมการคนหนึ่ง
การสอบสวนนั้น ให้กระทําให้เสร็ จโดยเร็ วอย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับ
ทราบคําสัง่ เว้นแต่ประธานกรรมการจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น แม้ผถู ้ ูกกล่าวหาตายก่อนการสอบสวน พิจารณาถึงที่สุด ก็ให้สอบสวนต่อไป
จนเสร็ จ เมื่อสอบสวนเสร็ จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งความเห็นต่อประธานกรรมการเพื่ออนุมตั ิลงโทษ
ข้อ ๔๐. กรณี ต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ตอ้ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๑) ทําความผิดต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท
(๒) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย เพราะทําหนี้ สินขึ้นด้วยความทุจริ ต
(๓) ทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริ ตต่อหน้าที่ และให้ถอ้ ยคําสารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานสอบสวนหรื อศาล
หรื อมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดว่าทําความผิดเช่นนั้นแม้จะมิให้จาํ คุกก็ตาม

-๘(๔) ขาดงานติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอนั สมควร
ในกรณี ดงั กล่าว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลําดับ จนถึงประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ ๔๑. เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดถูกกล่าวหาว่า กระทําผิดวินยั จนมีการตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนหรื อถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดอาญาหรื อถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าหากให้ผู ้
นั้นคงอยูใ่ นหน้าที่ต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่สหกรณ์ ก็ให้รายงานตามลําดับจนถึงประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสัง่ พักงาน
ประธานกรรมการมีอาํ นาจสัง่ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่วา่ ตําแหน่งใดพักงานได้ ถ้าผูถ้ ูกสัง่ พักเป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รอง
ผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การให้ประธานกรรมการแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย การพักงานนั้นให้พกั จนกว่าการสอบสวนถึงที่สุด
ถ้าการสอบสวนได้ความว่า ผูถ้ ูกสัง่ พักมิได้กระทําความผิดและไม่มีมลทินหรื อมัวหมองก็ดี หรื อผูถ้ ูกสัง่ พักได้กระทํา
ผิดวินยั แต่ไม่ร้ายแรงก็ดี ประธานกรรมการต้องสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าทํางานในตําแหน่งเดิมหรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า ส่วนเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างในระหว่างเวลาพักงานนั้น ในกรณี แรกให้จ่ายเต็มอัตรา ในกรณี หลังให้จ่ายกึ่งอัตรา ถ้าผูถ้ ูกสัง่ พักตายก่อนการสอบสวนถึง
ที่สุด ให้จ่ายถึงวันที่ผนู ้ ้ นั ตาย
การสัง่ ให้ผถู ้ ูกสัง่ พักกลับเข้าทํางานดังกล่าวนี้ ถ้าผูน้ ้ นั เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตาํ แหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การรองผูจ้ ดั การหรื อ
ผูจ้ ดั การ ให้ประธานกรรมการแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย
ถ้าการสอบสวนได้ความเป็ นสัตย์วา่ ผูถ้ ูกสัง่ พักได้กระทําผิดวินยั จริ ง ให้ไล่ออกตามข้อ ๓๗. หรื อให้ออกตามข้อ ๓๘.
ตั้งแต่วนั พักงาน หรื อแม้จะไม่ได้ความเป็ นสัตย์วา่ ผูถ้ ูกสัง่ พักได้กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง แต่มีมลทินหรื อมัวหมองในกรณี ดงั กล่าว
นั้นอยู่ ก็ให้เลิกจ้างตามข้อ ๕๑. (๓) ตั้งแต่วนั พักงาน
ข้อ ๔๒. ในกรณี เจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทําผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรื อให้ออก ผูบ้ งั คับบัญชาจะสัง่ ลงโทษลดขั้น
เงินเดือนหรื อตัดเงินเดือนก็ได้ หรื อถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนหรื อเป็ นความผิดเล็กน้อย จะสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิด
นั้นให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ และจะให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
ในกรณี ลดขั้นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นตํ่าสุดของตําแหน่งก็ให้ลดในขั้นเงินเดือนสําหรับตําแหน่งถัดลงไปได้
โทษลดขั้นเงินเดือนหรื อโทษตัดเงินเดือนนั้น ผูม้ ีอาํ นาจจะลงโทษผูท้ ี่กระทําผิดวินยั ได้ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี้

ผูม้ ีอาํ นาจ

ลดขั้นเงินเดือนไม่
เกิน

ตัดเงินเดือน
กําหนดเวลาไม่ ส่วนเงินเดือนไม่
เกิน
เกิน

คณะกรรมการดําเนินการ

๒ ขั้น

๖ เดือน

๓๐%

ประธานกรรมการ

๑ ขั้น

๔ เดือน

๒๐%

-

๓ เดือน

๑๐%

ผูจ้ ดั การ

ข้อ ๔๓. ในการสัง่ ลงโทษฐานผิดวินยั นั้น ถ้าผูท้ ี่จะต้องรับโทษเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตาํ แหน่งผูจ้ ดั การ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน ประธานกรรมการจึงจะสัง่ ได้
ข้อ ๔๔. ให้ผบู ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ ดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในบังคับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามวินยั
ถ้าบังคับบัญชารู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาต้องพิจารณาว่า ความผิดของผูน้ ้ นั อยูใ่ นอํานาจของ
ตนที่จะลงโทษหรื อไม่ ถ้าอยูใ่ นอํานาจของตนที่จะลงโทษได้ ก็ให้สงั่ ลงโทษถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่าที่ตนมี
อํานาจลงโทษ ก็ให้รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจเหนือกว่าขึ้นไปเพื่อให้ลงโทษตามสมควร

-๙ผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษไม่เป็ นการสุจริ ต ให้ถือว่า
ผูบ้ งั คับบัญชานั้นกระทําผิดวินยั
ข้อ ๔๕. เมื่อผูม้ ีอาํ นาจลงโทษได้สงั่ ลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับจนถึง คณะกรรมการ
ดําเนินการ หากคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าโทษที่ลงนั้นเบาไป ให้มีอาํ นาจที่จะสัง่ เพิ่มโทษได้
ข้อ ๔๖. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ถูกลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรมก็อาจอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการดําเนินการได้ โดยทําเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อคณะกรรมการดําเนินการได้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วนั ทราบคําสัง่
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคําสัง่ ของผูม้ ีอาํ นาจ
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษหรื อยืนตามคําสัง่ เดิมก็ได้
ทั้งนี้ โดยปกติให้กระทําให้เสร็ จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็ นอัน
ถึงที่สุด
หมวด ๙
การถอดถอน
ข้อ ๔๗. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกจากงานเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๘.
(๔) เกษียณตามที่กาํ หนดไว้ใน ข้อ ๕๐.
(๕) เลิกจ้าง
(๖) ไล่ออก
ข้อ ๔๘. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผใู ้ ดประสงค์จะลาออกจากงานก็ยอ่ มทําได้ โดยยืน่ หนังสื อขอลาออกต่อประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการสัง่ อนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากงาน
ข้อ ๔๙. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซ่ ึงขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘. นั้น ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วนั ที่ประธานกรรมการสัง่
ข้อ ๕๐. เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดมีอายุครบ ๖๐ ปี บริ บูรณ์ ให้เป็ นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปี ทางบัญชีซ่ ึงเป็ นปี ที่ผนู ้ ้ นั มี
อายุครบ ๖๐ ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่จะได้มีการต่ออายุการทํางานอีกคราวละ ๑ ปี จนอายุครบ ๖๕ ปี บริ บูรณ์
การต่ออายุการทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามวรรคก่อน จะทําได้แต่ในกรณี ที่มีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์อย่างยิง่ แก่
สหกรณ์ และผูน้ ้ นั ยังมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานโดยมีสมรรถภาพ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ข้อ ๕๑. ประธานกรรมการมีอาํ นาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตําแหน่งที่ผนู ้ ้ นั ดํารงอยู่
(๒) เมื่อมีเหตุอนั สมควรซึ่งประธานกรรมการเห็นว่า ผูน้ ้ นั หย่อนสมรรถภาพในการ
บกพร่ องในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ นือง ๆ หรื อไม่อาจไว้วางใจผูน้ ้ นั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้

ปฏิบตั ิงานหรื อมีความ

(๓) เมื่อมีมลทินหรื อมัวหมอง ในกรณี ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรื อในกรณี มีความผิดอาญา เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
กระทําโดยประมาท

(๔) เมื่อต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จาํ คุกสําหรับความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้

- ๑๐ ข้อ ๕๒. การไล่ออกนั้น ให้เป็ นไปตามหมวด ๘ ว่าด้วย วินยั การสอบสวน และการลงโทษเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ ๕๓. การให้ออกจากงานเพราะขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘. การเลิกจ้างหรื อการลงโทษไล่ออกสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่ดาํ รงตําแหน่งผูจ้ ดั การ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อนประธานกรรมการจึงสัง่ ได้
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล
ทุกประการ

ข้อ ๕๔. ผูท้ ี่สหกรณ์ได้จา้ งไว้แล้วก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้ถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิและหน้าที่ตามระเบียบนี้

เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดยังไม่ได้จดั ทําสัญญาจ้างและหรื อจัดให้มีหลักประกันไว้ต่อสหกรณ์ ให้จดั ทําสัญญาจ้างและหรื อ
จัดให้มีหลักประกันให้เสร็ จภายในกําหนด ๖๐ วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๕๕. ผูท้ ี่ส่วนราชการหรื อหน่วยงานสัง่ ให้ไปทํางานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และกําลังทํางานในฐานะเช่นนั้นอยู่
ในวันใช้ระเบียบนี้ ทั้งนี้ความประสงค์จะลาออกจากราชการ หรื อหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อสมัครเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถ้า
สหกรณ์มีตาํ แหน่งว่าง คณะกรรมการอาจพิจารณาจ้างและแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์โดยได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าเงินเดือน ซึ่งได้รับ
จากส่วนราชการหรื อหน่วยงานเดิมจะต้องไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่กาํ หนดไว้ในหมวด ๓ แห่งระเบียบนี้
การจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งสอบคัดเลือก
ให้รองประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
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