
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
ว่าด้วยพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2565 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเก่ียวกบับุคลากรของสหกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจ  และ
ปริมาณงานท่ีเปล่ียนแปลงไป อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา  จ ากดั  ขอ้ 67 ( 9 ) และ 
ขอ้ 90 ( 5 )  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ชุดท่ี  63 ในคราวประชุม คร้ังท่ี 9 / 2565  เม่ือ
วนัท่ี  23  กนัยายน  พ.ศ. 2565  ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์  พ.ศ. 2565  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี  เรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั ว่าดว้ยพนักงาน และลูกจา้งสหกรณ์  
พ.ศ. 2565 ” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหถื้อใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั วา่ดว้ยพนกังาน และลูกจา้งสหกรณ์  พ.ศ. 2559 และ
ฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  รวมทั้งบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือระเบียบอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบั
ระเบียบน้ี  โดยใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 
  “ผูบ้งัคบับญัชา” หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการ  หรือประธานกรรมการ  หรือผูจ้ดัการ 
  “พนกังาน”  หมายถึง  ผูท่ี้สหกรณ์จา้งให้ปฏิบติังานประจ าในต าแหน่ง  ผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  หรือ
พนกังานในต าแหน่งต่าง ๆ 
  “ลูกจา้ง” หมายถึง  ผูท่ี้สหกรณ์จา้งใหป้ฏิบติังานเป็นลูกจา้งชัว่คราว เป็นรายปี 
  “ปีทางบญัชี”  หมายถึง  วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหส้ิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 
 
 

 
 
 



หมวดที่ 2 
อัตราก าลัง และต าแหน่งพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ 

 
 ขอ้ 5.  ใหส้หกรณ์จา้งพนกังาน และลูกจา้งตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบติังานประจ า   ของสหกรณ์ 
 ขอ้ 6.  ต าแหน่งพนกังาน และลูกจา้งของสหกรณ์ มีดงัต่อไปน้ี 
                        6.1  ลูกจา้ง 
           6.2  พนกังาน  ไดแ้ก่ 
      6.2.1       พนกังานบริการ  และแม่บา้น 
      6.2.2       พนกังานขบัรถยนต ์

6.2.3     พนกังานบริหารทัว่ไป  พนกังานการเงิน และบญัชี  พนกังานธุรการ 
              พนกังานสินเช่ือ  พนกังานประชาสัมพนัธ์  และนิติกร 
6.2.4 หวัหนา้ฝ่าย 
6.2.5 รองผูจ้ดัการ 
6.2.6 ผูจ้ดัการ 
 

หมวดที่  3 
อัตราค่าจ้างพนักงาน และลูกจ้างสหกรณ์ 

 
 ขอ้  7.  ให้ก าหนดอตัราค่าจา้งส าหรับพนักงานสหกรณ์ และลูกจา้ง ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ เร่ืองการ
เปล่ียนแปลงบญัชีอตัราค่าจา้งพนกังาน และลูกจา้งสหกรณ์ ท่ีถือใชบ้งัคบัอยู ่ในขณะนั้น  
 ขอ้ 8. ใหก้ าหนดอตัราค่าจา้งเร่ิมตน้ ของพนกังาน และลูกจา้งในต าแหน่งต่าง ๆ ไวด้งัต่อไปน้ี 

   ต าแหน่ง   ข้ันต ่าสุด   ข้ันสูงสุด 

1. ลูกจา้งชัว่คราว      10,300.-        - 
2. พนกังานบริการ และแม่บา้น     10,300.-   34,520.- 
3. พนกังานขบัรถยนต ์      10,550.-   39,800.- 
4. พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  12,170.-   58,080.- 
5. พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป   15,060.-   62,620.- 
6. นิติกร       20,010.-   68,820.- 
7. หวัหนา้ฝ่าย       20,500.-   75,650.- 
8. รองผูจ้ดัการ       25,370.-   83,130.- 
9. ผูจ้ดัการ       30,650.-   91,370.-  

 

  ลูกจา้งชัว่คราวท่ีจดัจา้งตามสัญญาเป็นรายปี   ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการท่ีจะ
ก าหนดอตัราเงินเดือนตามความเหมาะสม 



  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดเงินประจ า
ต าแหน่ง  หรือค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานสหกรณ์ในบางต าแหน่งได้ตามความเหมาะสมหรือความ
จ าเป็น 

 
หมวดที่  4 

การรับสมัคร  การคัดเลือก หรือ การสอบคัดเลือก  การบรรจุ 
และการแต่งตั้งพนักงานสหกรณ์ 

 
 ขอ้ 9.  ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนกังานสหกรณ์ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี     
  9.1  มีสัญชาติไทย 
  9.2  มีอายไุม่ต ่ากวา่  18  ปีบริบูรณ์ 
  9.3  เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
  9.4  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิต  ฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ ไม่เป็นโรคเร้ือน วณัโรค โรคเทา้ช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอย่างอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
  9.5  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  9.6  ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
  9.7  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือ ออกจากองคก์ารของ
รัฐบาล หรือสถาบนัอ่ืน ๆ 
  9.8  ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แต่ความผิด  ลหุโทษ หรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 ขอ้ 10.  เม่ือสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งจา้งพนักงานสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดพื้นความรู้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18  และรับสมคัรคดัเลือก หรือสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 
 ขอ้ 11.  การรับสมคัร ใหป้ระธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ  ประกาศรับสมคัร
มีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั  โดยปิดประกาศไว ้ ณ ส านกังานสหกรณ์ 
 ขอ้ 12.  ให้ผูท่ี้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก ยื่นใบสมคัรตามแบบท่ี สหกรณ์ก าหนด  
พร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพื้นความรู้  ส าเนาบตัรประจ าตวั  ส าเนาทะเบียนบา้น และหนังสือรับรองของแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัชั้นหน่ึง  เป็นตน้ 
 ให้ยื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง ต่อพนักงานท่ีท าหน้าท่ีรับสมคัร และตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการสมคัรตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เงินค่าธรรมเนียมในการสมคัรน้ีสหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่เฉพาะ
ผูส้มคัรขาดคุณสมบติั ในการสมคัร 

ขอ้ 13.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหน่ึง จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยใหมี้ประธาน
กรรมการ และเลขานุการสหกรณ์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  เพื่อด าเนินการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก 
 ขอ้ 14.  ในการคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบผูส้มคัรในวิชาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 15 ตามท่ีเห็นสมควร 
 



 ขอ้ 15.  ในการสอบคดัเลือก ใหค้ณะกรรมการจดัใหส้อบในวิชาดงัต่อไปน้ี 
15.1   ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั และวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัสหกรณ์ 

  15.2  ความรู้ตามวิชาเอกของผูส้มคัร 
  15.3  ความรู้ และการใชค้อมพิวเตอร์ 
  15.4  สัมภาษณ์ และประสบการณ์ 
  ผูส้อบคดัเลือกตอ้งไดค้ะแนนรวมแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้งหมด  จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบคดัเลือกได ้
 ขอ้ 16.  เม่ือการคดัเลือก หรือการสอบคดัเลือกเสร็จส้ินแล้ว ให้ประธานกรรมการคดัเลือก หรือการสอบ
คดัเลือก เสนอผลการคดัเลือก หรือการสอบคดัเลือก ต่อคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ให้
ประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก หรือการสอบคดัเลือกได ้ตามล าดบัคะแนนไว ้ ณ  ส านกังานสหกรณ์ 
 ขอ้ 17.  ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาบรรจุ และแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือก หรือ สอบคดัเลือกไดเ้รียง
จากคะแนนสูงสุดมาหาต ่าสุดเป็นพนักงานสหกรณ์ ถา้มีผูส้อบคดัเลือกไดค้ะแนนรวมเท่ากนัหลายคน  ให้ถือคะแนน
วิชาในขอ้ 15.1  เป็นเกณฑ์ตดัสิน  ถา้คะแนนในวิชาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยู่อีก ให้คณะกรรมการด าเนินการจดัให้มีการ
คดัเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ 
 ขอ้ 18.  การบรรจุ  และการแต่งตั้ง หรือเล่ือนต าแหน่งพนักงานสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่ง ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ ดงัต่อไปน้ี 

18.1   พนกังาน 
18.1.1  วุฒิทางการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
18.1.2  วุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

18.2  รองผูจ้ดัการ  
                 18.2.1  วุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และ 

18.2.2  ตอ้งด ารงต าแหน่งพนกังานในสหกรณ์น้ีมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
18.3  ผูจ้ดัการ 

18.3.1  วุฒิทางการศึกษาตั้ งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  และเป็นผู ้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เหมาะสม ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
18.3.2 วุฒิอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมแก่ต าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด ในกรณีท่ีมี

เหตุอนัควรยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้น้ี  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเป็นราย ๆ 

ขอ้ 19.  ประธานกรรมการมีอ านาจบรรจุ และแต่งตั้ง หรือเล่ือนต าแหน่งพนักงานสหกรณ์ได้ทุกต าแหน่ง 
ภายในจ านวนอตัราต าแหน่ง ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 20.  ในการบรรจุ และแต่งตั้ง หรือเล่ือนต าแหน่งพนักงานสหกรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งรองผูจ้ดัการ หรือ
ผูจ้ดัการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผูมี้คุณวุฒิ ความสามารถ และความเหมาะสมแก่ต าแหน่ง เสนอขอรับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุ และแต่งตั้งได ้
  
 



ขอ้ 21.  การบรรจุ และแต่งตั้งพนกังานสหกรณ์ ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนดงัต่อไปน้ี 
21.1 ผูมี้วุฒิทางการศึกษา ตามขอ้ 18.1.1 ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนไม่เกิน  12,170. - บาท 
21.2 ผูมี้วุฒิทางการศึกษา ตามขอ้ 18.1.2 ใหบ้รรจุในอตัราเงินเดือนไม่เกิน  15,060. - บาท 

  ผูไ้ดรั้บเล่ือนขึ้นด ารงต าแหน่งรองผูจ้ัดการ หรือผูจ้ดัการ จะไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าเงินเดือนเดิม 
โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 22.  ถา้ต าแหน่งพนกังาน วา่งลง ยงัมิไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้พนักงานสหกรณ์ท่ีเห็นสมควร รักษาการในต าแหน่ง หรือท า
การแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งให้รักษาการในต าแหน่ง  รองผูจ้ัดการ หรือผูจ้ัดการ  ต้องได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวดที่  5 
หลักประกันของพนักงานสหกรณ์ 

 
 ขอ้ 23.  ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานสหกรณ์ ตอ้งท าหนังสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์
ก าหนด และให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้มีหลกัประกนัอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง เพื่อประกนัความ
เสียหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เน่ืองจากการกระท า หรืองดเวน้การกระท า ซ่ึงพนักงานสหกรณ์ต้องรับผิด 
ดงัต่อไปน้ี 

23.1  มีเงินสดไม่นอ้ยกวา่ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดฝากไวก้บัสหกรณ์ หรือ 
23.2 มีขา้ราชการด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบัช านาญการ หรือเทียบเท่า อย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผูค้  ้า

ประกนั  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร หรือ  
23.3 มีหลกัทรัพยข์องรัฐบาลไทย  กรมธรรมป์ระกนัภยั  หรือหลกัทรัพยอ์ยา่งอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการ

ด าเนินการ เห็นสมควรใชค้ ้าประกนั  
ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนแห่งมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีใช้เป็นหลักประกันอย่างสมควรแก่

ลกัษณะ และปริมาณของงานในความรับผิดชอบของพนักงานสหกรณ์ แต่ละคนเพื่อให้คุม้แก่ความเสียหายอนัหากจะ
เกิดมีขึ้น ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 

ทุกปีบญัชีสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้พนักงานทุกรายมีหลกัประกันตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกันส าหรับพนักงานรายใดเกิดบกพร่อง  
พนกังานรายนั้นจะตอ้งจดัการแกไ้ขใหค้ืนดีภายใน 30 วนั  หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกหรือรับหลกัประกนัเพื่อชดใชค้วามเสียหายท่ีพนกังานเป็นผูก้ระท า  เม่ือสหกรณ์เลิกจา้ง  
หรือพนกังานลาออก  ให้สหกรณ์คืนหลกัประกนัให้แก่พนักงานผูน้ั้นภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีเลิกจา้ง  หรือพนกังาน
ลาออก  แลว้แต่กรณี 
 



หมวดที่  6 
การเล่ือนเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 

 

 ขอ้ 24. สหกรณ์ย่อมพิจารณาเล่ือนเงินเดือนพนกังานสหกรณ์ปีละ 1 คร้ัง  คนละไม่เกิน 2 ขั้นเงินเดือน  

และใหเ้พิ่มไดสู้งสุดไม่เกินปีละ 10 เปอร์เซ็นต ์ของเงินเดือนรวมในขณะนั้นตามตารางบญัชีอตัราเงินเดือนแนบ

ท้าย  ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถ  และงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละคน โดยให้ประธานกรรมการ หรือ

คณะกรรมการ หรือผูแ้ทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานสหกรณ์ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีก าหนด  

แลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

ในปีใดท่ีมีพนกังานท่ีไดรั้บเงินเดือนเต็มขั้นตามอตัราขั้นสูงสุดแลว้  คณะกรรมการด าเนินการ
อาจพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษเป็นอตัราเปอร์เซ็นต ์ แต่ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นตข์องอตัราเงินเดือนขั้นสูงสุด  โดย
พิจารณาจากความสามารถและความรับผิดชอบของบุคคลนั้น   และให้ถือว่าเงินส่วนเกินจากเงินเดือนขั้นสูงสุด  
เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีบญัชี นั้นๆ 

ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีตามวรรคก่อน  ไม่สามารถน าไปรวมค านวณเป็นเงินชดเชยตาม    
ขอ้ 32 หรือเงินชดเชยพิเศษตามขอ้ 34 ได ้

ขอ้ 25.  กรณีท่ีพนกังานสหกรณ์จะไม่ไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 25.1  มีเวลาท างานไม่ครบ  8  เดือน 
 25.2  มีวนัลากิจ  ลาป่วย  เกิน  16  คร้ัง  และเกิน  45  วนัท าการ กรณีนอกเหนือจากน้ี ให้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 25.3  ไม่ถูกลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษภาคฑณัท ์

 
หมวดที่  7 

การจ่ายเงินโบนัส  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล  และเงินช่วยท าศพ 
 

 ขอ้ 26.  เม่ือส้ินปีการเงินหน่ึง ๆ  สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนสัแก่พนกังานสหกรณ์ไดต้ามขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดจ านวนเงินโบนสั ท่ีจะจ่ายให้พนกังานสหกรณ์ ตามส่วนแห่งอตัรา
ค่าจา้งของแต่ละคน แต่อย่างสูงตอ้งไม่เกินส่ีเท่าของเงินเดือน  ซ่ึงไดรั้บในเดือนสุดทา้ยของปีทางบญัชีนั้น พนักงาน
สหกรณ์ผูใ้ด มีเวลาท างานไม่เตม็ปีทางบญัชีใด ใหไ้ดรั้บเงินโบนสัลดลงตามส่วนแห่งเวลาท างานในปีนั้น 
 ขอ้ 27.  คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่พนกังานสหกรณ์คนใด
ก็ได ้หากปรากฏว่าพนักงานสหกรณ์คนนั้นปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาด หรือบกพร่องอยู่เป็นนิจ ทั้งไม่พยายามขวนขวาย
แกไ้ขขอ้ผิดพลาด หรือขอ้บกพร่องของตน หรือหากสหกรณ์จงัหวดั หรือผูต้รวจการสหกรณ์ไดใ้หค้วามเห็นแนะน าเช่น
วา่นั้น 

ขอ้ 28.  เงินชดเชย หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์จะจ่ายให้แก่พนักงานสหกรณ์  เม่ือส้ินสุดการจ้าง ด้วยเหตุ ตาย 
ลาออก เลิกจา้ง โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่พนกังานสหกรณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พงังา จ ากดั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของพนกังานสหกรณ์  



ขอ้ 29.  เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินชดเชย แก่พนกังานสหกรณ์ ให้สหกรณ์  ตั้งเงินส ารองจ่ายเงินชดเชย ไว้
โดยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ าปี  ตามจ านวนท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 30.  พนกังานสหกรณ์คนใดตายในระหวา่งอยู่ในต าแหน่งให้ทายาท หรือผูจ้ดัการศพ  มีสิทธิไดรั้บเงินช่วย
ท าศพจากสหกรณ์ เงินช่วยท าศพใหไ้ดรั้บคราวเดียว มีจ านวนเท่ากบัค่าจา้งเตม็เดือนคร้ังสุดทา้ย 3 เดือนรวมกนั 

 ค่าจา้งเต็มเดือนคร้ังสุดทา้ยตามความในวรรคก่อน หมายความว่า ค่าจา้งเต็มเดือนซ่ึงสหกรณ์ตอ้งจ่าย
ส าหรับการท างานในเดือนท่ีพนกังานสหกรณ์ถึงแก่กรรม 

ขอ้ 31.  การช่วยเหลือในเร่ืองค่าเล่าเรียนบุตร และการรักษาพยาบาลแก่พนกังานสหกรณ์ หรือคนในครอบครัว
นั้น ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดขึ้นโดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ 

 
หมวดที่ 8 

เงินชดเชย เงินชดเชยพเิศษ 
 

 สหกรณ์จะจ่ายเงินชดเชย  เงินชดเชยพิเศษ การส้ินสุดการจา้งดว้ยเหตุ ตาย ลาออก เลิกจา้ง ให้แก่พนักงาน  
ตามระยะเวลา และอตัราดงัน้ี 

ขอ้. 32     เงินชดเชย 
32.1  พนักงานสหกรณ์ ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี จะไดรั้บเงินชดเชย
เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั  
32.2  พนกังานสหกรณ์ ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 90 วนั 
32.3  พนกังานสหกรณ์ ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 180 วนั 
32.4  พนกังานสหกรณ์ ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบั
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 240 วนั 
32.5  พนักงานสหกรณ์ ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 10 ปีขึ้นไป จะไดรั้บเงินชดเชยเท่ากบัอตัรา
ค่าจา้งเดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บคูณกบัจ านวนปีท่ีท างาน เศษของปี ถา้ถึงคร่ึงหน่ึงให้นับเป็น 1 ปี
เตม็ 

  เงินชดเชยตามขอ้  32.1 , 32.2 , 32.3 และ 32.4  ถา้เป็นกรณีท่ีพนกังานลาออก สหกรณ์จะไม่จ่ายเงิน
ชดเชยให ้
                       ขอ้. 33  ขอ้ยกเวน้การจ่ายเงินชดเชย      

                  สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานสหกรณ์ ท่ีถูกเลิกจา้งเน่ืองจากกระท าผิดอย่างใด 
อยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

33.1  ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
33.2  กระท าความผิดอาญา โดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
33.3  จงใจท าใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 
33.4  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 



33.5  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบหรือค าสั่งอนัชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม ซ่ึงสหกรณ์ได
ตกัเตือนเป็นหนงัสือแลว้ ไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีพนกังาน สหกรณ์ ไดก้ระท าความผิด
เวน้แต่กรณีร้ายแรง ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

33.6    ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
33.7   ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ถา้เป็นความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท    
           หรือความผิดลหุโทษ  ตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 
 

  ขอ้. 34  เงินชดเชยพิเศษ 
                                       34.1 ในกรณีท่ีสหกรณ์ยา้ยท่ีท าการ หรือแยกสาขา หรือควบสาขาสหกรณ์ อนัมีผลกระทบ

ส าคญั ต่อการด ารงชีวิตตามปกติของพนักงานสหกรณ์ และครอบครัว สหกรณ์ตอ้งแจง้
ใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัยา้ยท่ีท าการของสหกรณ์ ในการน้ี
ถา้พนกังานสหกรณ์  ไม่ประสงคจ์ะไปท างานดว้ย ให้พนกังานสหกรณ์ มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจา้งได ้โดยพนักงานสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่าอตัราเงิน
ชดเชยท่ีพนกังานสหกรณ์ พึงมีสิทธิไดรั้บตามขอ้ 32  

                                        34.2 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งลดจ านวนพนกังานสหกรณ์อนัเน่ืองจากการปรับปรุง
หน่วยงาน ระบบ หรือการบริการ สหกรณ์จะปฏิบติัดงัน้ี 

                                                 34.2.1 แจง้วนัท่ีเลิกจา้ง เหตุผลของการเลิกจา้ง ให้พนกังานสหกรณ์ ทราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่า 60 วนั หรือ ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถแจง้ได ้หรือแจง้การเลิกจา้ง
น้อยกว่า 60 วนั นอกจากจะไดรั้บค่าชดเชยตาม ขอ้ 32 แลว้  ให้สหกรณ์จ่ายเงิน
ชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 60 วนั  

                                                   34.2.2 จ่ายเงินชดเชยพิเศษ เพิ่มเติมจากเงินชดเชยตาม ขอ้ 34.2.1 เท่ากบัค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 15 วัน ต่อการท างานครบ 1 ปี ส าหรับพนักงานสหกรณ์ท่ีท างาน
ติดต่อกันมาตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป  ขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชย
พิเศษ  กรณีระยะเวลาท างานมากกวา่ 180 วนั  ใหน้บัเป็นการท างานครบ 1 ปี   

 
หมวดที่ 9 

การถอดถอน 
 

 ขอ้ 35.  พนกังานสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เม่ือ 
  ( 1 )  ตาย 
  ( 2 )  ลาออก 
  ( 3 )  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 9. 
  ( 4 )  เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 
  ( 5 )  เลิกจา้ง 
  ( 6 )  ไล่ออก 



 ข้อ 36.  พนักงานสหกรณ์คนใดประสงค์จะขอลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ประธานกรรมการ  เม่ือประธานกรรมการสั่งอนุญาตแลว้  จึงถือวา่ออกจากงาน 
 ขอ้ 37.  พนกังานสหกรณ์ซ่ึงขาดคุณสมบติัตามขอ้ 9. นั้น ใหถื้อวา่ออกจากงานตั้งแต่วนัท่ีประธานกรรมการสั่ง 
 ขอ้ 38.  พนกังานสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์  ใหเ้ป็นอนัออกจากงานเม่ือส้ินปีทางบญัชี  ซ่ึงเป็นปีท่ี
ผูน้ั้นมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  เวน้แต่จะไดมี้การต่ออายุการท างานอีกคราวละ 1 ปี  จนอายุครบ  65 ปีบริบูรณ์ การต่อ
อายุการท างานของพนกังานสหกรณ์ตามวรรคก่อน จะท าไดแ้ต่ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์  
และผูน้ั้นยงัมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานโดยมีสมรรถภาพ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ขอ้ 39.  ประธานกรรมการมีอ านาจเลิกจา้งพนกังานสหกรณ์ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  ( 1 )  เม่ือสหกรณ์ยบุต าแหน่งท่ีผูน้ั้นด ารงอยู ่
  ( 2 )  เม่ือมีเหตุอนัควร  ซ่ึงประธานกรรมการเห็นว่าผูน้ั้นหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบติังาน  หรือมี
ความบกพร่องในการปฏิบติังานอยูเ่นือง ๆ หรือไม่อาจไวว้างใจผูน้ั้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
  ( 3 )  เม่ือมีมลทินมวัหมอง ในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือในกรณีความผิดอาญา  เวน้แต่
ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 4 )  เม่ือตอ้งไดรั้บโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เวน้แตส่ าหรับความผิดลหุโทษ  หรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 ขอ้ 40.  การให้ออกจากงานเพราะขาดคุณสมบติัตาม ขอ้ 9. การเลิกจ้าง หรือการลงโทษ   ไล่ออกส าหรับ
พนกังานสหกรณ์ หรือต าแหน่งผูจ้ดัการ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  ประธานกรรมการ
จึงสั่งได ้
 ขอ้ 41.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 
 
                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั 

               
  
 
 


