ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
พ.ศ. 2553

ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
พ.ศ. 2553
โดยที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด มีความจาเป็นต้อ งจัดจ้างบุคคล
เข้าทางานเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ อาศัยอานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
จากัด ข้อ 79 (6) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 14/2553 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553
จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ าราชการฝ่ ายรั ฐ สภา จ ากั ด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด
“คณะกรรมการดาเนิ น การ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจาในตาแหน่งต่าง ๆ
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หมวด 2
อัตรากาลังและตาแหน่ง
ข้อ 4 ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามจานวนที่จาเป็นแก่การปฏิบัติงานประจา
ของสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 5 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ มีดังนี้
(1) พนักงานธุรการ
(2) พนักงานบัญชี
(3) พนักงานสินเชื่อ
(4) ผู้ช่วยผู้จัดการ
(5) ผู้จัดการ

หมวด 3
อัตราเงินเดือน
ข้อ 6 อัตราเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่
แนบท้ายระเบียบนี้ โดยคานึงถึงปริมาณธุรกิจและฐานะของสหกรณ์

หมวด 4
การรับสมัคร การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 7 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่ เป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพ ไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ
ทั้งไม่เป็น โรคเรื้อน วัณ โรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สั งคม
โรคยาเสพติ ด ให้ โ ทษ โรคพิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง หรื อ โรคอย่ า งอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณา
เห็นสมควร
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
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(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการ หรือออกจาก
องค์การของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันกระทาโดยประมาท
ข้ อ 8 เมื่ อ สหกรณ์ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ให้ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจพิจารณากาหนดพื้นความรู้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 และรับสมัครคั ดเลือกหรือสอบ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
ข้ อ 9 การรั บ สมั ค ร ให้ ป ระธานกรรมการ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ดาเนินการประกาศรับสมัครมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานสหกรณ์
ข้อ 10 ให้ คณะกรรมการดาเนินการ แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า
3 คน โดยให้ มี ต าแหน่ ง เป็ น ประธานคนหนึ่ ง และเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง เพื่ อ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กหรื อ
สอบคัดเลือก
ข้อ 11 ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครตามแบบที่
สหกรณ์ กาหนดพร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นความรู้ ส าเนาทะเบียนบ้านและหนังสื อรับรองของแพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองผู้สมัครตามความในข้อ 7 (4) และรับรองด้วยว่าผู้สมัครเป็นผู้
มีอนามัยสมบูรณ์
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อสหกรณ์และต้องชาระค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 100 บาท
เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้ สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติหรือพื้นความรู้
ข้อ 12 ในการคัดเลือก ให้ คณะกรรมการทดสอบผู้สมัครในวิชาที่กาหนดไว้ในข้อ 13
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 13 ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการจัดสอบในวิชา ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและหลักการสหกรณ์
(2) คอมพิวเตอร์ในระดับปฏิบัติการ
(3) สัมภาษณ์
ผู้สอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมดจึงจะถือว่า
เป็นผู้สอบคัดเลือกได้
ข้อ 14 เมื่อการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงาน
ของสหกรณ์และให้เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกต่อคณะกรรมการดาเนินการโดยเร็ว
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือกได้ตามลาดับจากคะแนนสูงมาหาต่า เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ถ้ามีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ 13 (1) เป็นเกณฑ์ตัดสิน และคะแนนในวิชาดังกล่าวยังเท่ากัน
อีกก็ให้กรรมการดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
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ข้อ 16 การบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตาแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) พนักงานธุรการ ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขา
ที่สหกรณ์ต้องการ
(2) พนักงานบัญชี ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา
หรือเทียบเท่าในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ
(3) พนักงานสินเชื่อ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบได้
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ
(4) ผู้ช่วยผู้จัดการ
ก. ต้ อ งมี พื้ น ความรู้ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาตรี หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ซึ่ ง เที ย บได้
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ และเคยทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ต้องเป็นงานที่
เกี่ยวกับตาแหน่งที่ต้องการรับมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ข. ต้องมีพื้นความรู้เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท ในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ และเคย
ทางานที่เกี่ยวกับตาแหน่งที่ต้องการรับมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
(5) ผู้จัดการ
ก. ต้องมีพื้นความรู้ขั้นต่าปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเทียบได้ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรี ในสาขาที่สหกรณ์ต้องการ และเคยทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี แต่ต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับ
ตาแหน่งที่ต้องการรับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
ข. ต้องมีพื้น ความรู้เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญ ญาโท ในสาขาที่ สหกรณ์ ต้องการ และ
เคยทางานที่เกี่ยวกับตาแหน่งที่ต้องการรับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
ค. ต้องดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินเดือนต่ากว่า
ขั้นต้นของผู้จัดการไม่เกิน 2 ขั้น
ในกรณีที่มีเหตุควรยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไปโดยต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดาเนินการ
ทั้งหมด
ข้ อ 17 ในการบรรจุ และแต่ งตั้ ง หรื อ เลื่ อ นต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้จัดการ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิ
ความสามารถ และความเหมาะสมแก่ตาแหน่งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วประธานกรรมการจึงสั่งแต่งตั้งได้
ข้อ 18 ถ้าตาแหน่ งเจ้ าหน้าที่ของสหกรณ์ ตาแหน่งใดตาแหน่ งหนึ่งว่างลงและยังมิได้
แต่งตั้งให้ผู้ใดดารงตาแหน่งนั้น หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ประธานกรรมการ
มีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่เห็นสมควรรักษาการในตาแหน่งหรือทาการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่ งให้รักษาการ
ในตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน

5

หมวด 5
หลักประกันของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 19 ในการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าที่ทาหนังสือสัญญา
จ้ างไว้เป็ น หลั กฐานตามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนด และให้ คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดให้ มี บุค คลซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้าประกันภายในวงเงินไม่เกินหกสิบเท่าของ
อัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยเพื่อประกันความเสียหายอันหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทาหรือ
งดเว้นการกระทาซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ต้องรับผิด

หมวด 6
อานาจหน้าที่
ข้อ 20 ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ให้ เป็ น การถู ก ต้ อ ง ตลอดจนเป็ น ธุ ร ะจั ด ให้
ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
(2) ควบคุ ม ให้ มี ก ารเก็ บ เงิน ค่ าหุ้ น รายเดื อน แจ้ งยอดจานวนหุ้ น จ่ายคื น ค่ าหุ้ น และ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จั ด ท ารายละเอี ย ดของสมาชิ ก รายตั ว เกี่ ย วกั บ เงิ น ค่ า หุ้ น และเงิ น ให้ กู้ ทุ ก
หกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิ จ ารณาจั ดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ตามอานาจหน้าที่ ที่กาหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ รวมถึ ง ก าหนดหน้ า ที่ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของบรรดาเจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับ ผิ ดชอบและดูแลในการจัด ทาบัญ ชีและทะเบี ยนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ ถูกต้ อ ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
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(10) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(12) จัดทาแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุม ใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รั กษาดวงตราของสหกรณ์ และรับ ผิ ด ชอบตรวจตราดู แ ลทรัพ ย์สิ น ต่ าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) เสนอรายงานหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(18) ปฏิบั ติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมายหรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 21 ผู้ช่วยผู้จัดการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้จัดการมอบหมาย
(2) ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการทาหน้าที่ผู้จัดการ
(3) ในกรณีที่ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ช่วยผู้จัดการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทน
(4) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการหรือผู้จัดการมอบให้หรือตามที่ควร
กระทาเพื่อให้กิจการในหน้าที่ของงานลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 22 พนักงานสินเชื่อมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) ชี้แจง ชักจูงให้ข้าราชการและลูกจ้างสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
(2) แนะน าชี้แจงให้ ข้อความรู้ในเรื่องหลั กการและวิธีก ารสหกรณ์ การใช้เงิน กู้ให้ เกิ ด
ประโยชน์ การจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย การทาสัญญา การจัดหาหลักประกัน การชาระหนี้ เงินกู้ การ
ขอผ่อนเวลาชาระหนี้ตลอดจนระเบียบข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
(3) ดาเนินการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกให้ ถูกต้องตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อเสนอผู้จัดการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
(4) ติดตามให้ส มาชิ กช าระหนี้ค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์
(5) ติดต่อ สอบถาม สารวจความต้องการเงินกู้ของสมาชิก เพื่อรวบรวมจัดทาแผนงาน
ด้านสินเชื่อของสหกรณ์
(6) พิ จ ารณาคาขอกู้ เอกสารประกอบคาขอกู้ ตรวจสอบหลั ก ประกั น ให้ ถู ก ต้ องตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
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(7) รวบรวมคาขอกู้และเอกสารประกอบคาขอกู้พร้อมทั้งหนังสือค้าประกันเสนอผู้จัดการ
ตรวจสอบเพื่ อ น าเสนอคณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ต ลอดจนการให้
คาชี้แจงประกอบคาขอกู้ต่อที่ประชุม
(8) จั ด ท ารายงานขอเบิ ก เงิ น กู้ จ ากแหล่ ง เงิ น กู้ ต่ า ง ๆ เสนอผู้ จั ด การตรวจสอบเพื่ อ
ขอกู้นามาจ่ายให้สมาชิกต่อไป
(9) จัดทาหนังสือสัญญากู้เงิน และหนังสือค้าประกั นให้ถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์เสนอให้
ผู้จัดการตรวจสอบก่อนจ่ายเงินกู้
(1 0 ) รั บ ค าขอกู้ เอกสารป ระกอบค าขอกู้ ห นั ง สื อ สั ญ ญ ากู้ เ งิ น และห นั ง สื อ
ค้าประกันที่ได้รับอนุมัติแล้ว นามาจัดลงทะเบียนหนังสือกู้ และทะเบียนหนังสือค้าประกัน แล้วส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนให้ผู้จัดการจ่ายเงินกู้
(11) จัดทารายงานสรุปการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชี
เสนอผู้จัดการนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
(12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการเป็นครั้งคราว
ข้อ 23 พนักงานบัญชีมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
งานบัญชี
(1) ท าหน้ า ที่ จั ด เตรี ย มและจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐานทางการเงิ น เช่ น การเบิ ก
การจ่าย การรับเงิน การออกใบรับชาระหนี้ การคานวณดอกเบี้ยเงินกู้และคานวณค่าปรับชาระเกินกาหนด
รวมทั้งการทาเรื่องขออนุมัติต่าง ๆ เพื่อนามาประกอบการลงบัญชีให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ผู้จัดการทาการ
รับเงินและจ่ายเงิน
(2) ทาหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ก่อนให้ผู้จัดการรับและจ่ายเงิน พร้อมทั้ ง
คานวณตัวเลขตรวจสอบดูระยะเวลาวันจ่ายเงิน
(3) รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินหลังจากตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(4) ท าหน้ าที่ ปิ ดบั ญ ชีเป็ น ประจาทุ ก วัน ปิ ด บั ญ ชีป ระจาเดื อนและประจาปี พ ร้อมกั บ
นาเสนอให้ผู้จัดการทาการตรวจสอบ
(5) ควบคุ ม จั ด ท าและบั น ทึ ก ลงรายละเอี ย ดสมุ ด ทะเบี ย นต่ า ง ๆ เช่ น ทะเบี ย นหุ้ น
ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น
(6) ควบคุ ม จั ด ท าและบั น ทึ กลงรายละเอี ยดบั ญ ชี ย่ อ ยต่ าง ๆ เช่น บั ญ ชีลู ก หนี้ เงิน กู้
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา และดอกเบี้ย บัญชีทุนเรือนหุ้น เป็นต้น ให้ถูกต้องเรียบร้ อย
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
(7) ควบคุ ม และจั ด ท าสมุ ด ทะเบี ย นพร้ อ มทั้ ง ค านวณ เงิ น ปั น ผลตามหุ้ น หรื อ
เงินเฉลี่ยคืนเพื่อเตรียมจ่ายให้กับสมาชิก
(9) ควบคุม บั ญ ชีและจานวนเงิน เป็น หนี้ ทุ กประเภทที่ส หกรณ์ เป็น หนี้ และการส่ งคื น
เจ้าหนี้ให้เป็นไปตามข้อกาหนดหรือตามสัญญาหรือตามระเบียบหรือตามข้อบังคับที่กาหนดไว้
งานงบประมาณ
(1) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เงิ น ของสหกรณ์ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าสถิ ติ ท างการเงิ น
ที่สมาชิกกระทาธุรกรรมกับสหกรณ์เสนอผู้จัดการพิจารณาจัดทารายงาน

8
(2) เก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลขรายได้ และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เสนอผู้จัดการเพื่อจัดทา
งบประมาณ
(3) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ตลาดและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในการรวบรวม
ข้อมูลการทาธุรกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
งานสรุปผลด้านบัญชี
(1) จัดทารายงานกิจการประจาเดือน แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอผู้จัดการ
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน
(2) รวบรวมเก็ บ ยอดคงเหลื อ ตามบั ญ ชี แ ยกประเภททั่ ว ไป จั ด ท างบทดลองเสนอให้
ผู้จัดการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน
(3) จัดทารายงานแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ประจาไตรมาสเสนอผู้จัดการ
(4) จัดทารายงานงบการเงินประจาปีเพื่อเสนอผู้จัดการให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
งานอื่น ๆ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นครั้งคราว
ข้อ 24 พนักงานธุรการมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้เงิน เช่น คาขอกู้เงิน หนังสื อ
สัญญากู้เงิน หนังสือค้าประกัน ใบสมัครสมาชิก สมุดทะเบียนสมาชิก ทะเบียนคาขอกู้เงิน ทะเบียนหนังสือ
สั ญ ญาเงิน กู้ ทะเบี ย นหนั งสื อค้าประกัน ดัช นี การค้าประกั น ทะเบี ยนทรัพย์สิ นหนี้สิ น เป็น ต้น ให้ เก็ บ
เอกสารเหล่านี้อยู่ในที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยครบถ้วนสะดวกแก่การตรวจสอบ
(2) ควบคุ ม ดู แ ลและเก็ บ รัก ษาใบส าคั ญ เอกสารและหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การเงิน ของ
สหกรณ์ เช่น ต้นขั้ว ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย สมุดบัญชีทุกประเภททุกเล่ม ตลอดจนสมุดทะเบียนและ
สมุดบัญชีย่อยต่าง ๆ ไว้ให้ครบถ้วนจัดให้เป็นหมวดหมู่อยู่ในที่ปลอดภัย ค้นหาง่ายและพร้ อมที่จะนามาให้
ผู้ตรวจสอบทาการตรวจสอบได้สะดวก
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมายเป็นครั้งคราว

หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 25 สหกรณ์ย่อมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ปีละ 2 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งมีเวลาทางานในสหกรณ์ครบหกเดือนในรอบปีการเงินของ
สหกรณ์ จึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 26 ในการเลื่ อนเงินเดือนของเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ ให้ พิจารณาถึงความสามารถ
การริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและปริมาณงาน ในหน้าที่ตลอดจนความประพฤติและ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในวงเงินประมาณการรายจ่ายสาหรับเลื่อนเงินเดือนประจาปี
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ข้อ 27 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้มีข้อบกพร่องในรอบปีที่แล้วมาดังต่อไปนี้ ไม่ให้ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
(1) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วันทาการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(2) มีวันลากรณีเดียวหรือหลายกรณีรวมกันเกินกว่า 30 วัน เว้นแต่
ก. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่เกิน 180 วัน
ข. ลาคลอดบุตรไม่เกิน 45 วัน
ค. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นครั้งแรกไม่เกิน 120 วัน
ง. ลาเข้าระดมราชการทหารหรือฝึกทบทวน
(3) ถูกลงโทษทางวินัยเว้นแต่ภาคทัณฑ์
(4) มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 28 ประธานกรรมการมีอานาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในปีหนึ่ง ๆ ได้ไม่
เกินสองขั้น ถ้าเกินกว่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ

หมวด 7
เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ข้อ 29 เจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ ต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อนาเข้า
บัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึงเดือนออกจากงาน
เงินสะสมของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้มีอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละห้าของเงินเดือน สหกรณ์
จะคิดดอกเบี้ ย เงิน สะสมให้ ในอัตราเดีย วกับ เงินฝากประจาระยะเวลาสิ บสองเดือน ตามที่ กาหนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาของสหกรณ์ ทั้งนี้ โดยคิดให้ตามจานวนเดือนเต็มและ
นาเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น ๆ ทุกวันสิ้นปีการเงินของสหกรณ์
ข้ อ 30 เงิน สะสมเจ้ าหน้ าที่ ข องสหกรณ์ รวมทั้ งดอกเบี้ ยย่ อ มถื อ เป็ น ประกั น บรรดา
ความเสียหายที่จะมีขึ้นแก่สหกรณ์โดยการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ด้วย
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จะงดส่งหรือถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบี้ยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ในระหว่างเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่ได้

หมวด 8
การจ่ายโบนัส ภาษีเงินได้ เงินบาเหน็จ ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยทาศพ
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ข้อ 31 ในรอบปี การเงิ น หนึ่ งสหกรณ์ อาจจ่ายเงิน รางวัล พิ เศษและ/หรือจัด สรรกาไร
เป็นโบนัสตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินรางวัลพิเศษและ/หรือจานวนเงินโบนัสที่จะ
จ่ายตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามส่ วนแห่ งอัตราเงินเดือนของเจ้ าหน้าที่แต่ละคน แต่อย่างสู ง
รวมกันแล้วต้องไม่เกินสี่เท่าของเงินเดือนซึ่งได้รับในเดือนสุดท้ายของปีทางบัญชีนั้น ๆ
เจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ ผู้ ใดมีเวลาท างานไม่เต็ม ปีการเงินใด คณะกรรมการดาเนินการ
อาจพิจารณาจ่ายเงินรางวัลพิเศษและ/หรือเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามส่วนแห่งเวลาทางานในปีนั้นก็ได้
ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้กาหนดเวลาที่จะจ่ายเงินรางวัลพิเศษและ/หรือโบนัส
ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม
ข้อ 32 คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ แก่
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ คนใดก็ได้ห ากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ คนนั้นปฏิบัติห น้าที่ผิดพลาด หรือ
บกพร่องอยู่เป็นนิจทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องของตน
ข้อ 33 เจ้ าหน้ าที่ ของสหกรณ์ คนใดทางานในสหกรณ์ นี้ ด้วยความเรียบร้อยเป็ นเวลา
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่งตามข้อ 51 (1) (2) (3) (4) และ (5)
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ถูกให้ออกจากตาแหน่งตามข้อ 55 (2) และ (3) สหกรณ์
อาจงดจ่ายบาเหน็จ หรือจ่ายเงินบาเหน็จให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินบาเหน็จที่ควรจะได้รับในกรณีปกติก็ได้
เงินบาเหน็จนั้นให้ได้รั บคราวเดียวมีจานวนเท่ากับเงินเดือนครั้งสุดท้ายคูณจานวนปีเต็ม
แห่งเวลาทางาน เศษของปีถ้าครึ่งหนึ่งให้นับเป็นหนึ่งปีเต็ม
ข้อ 34 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จ
ให้แก่ทายาท
ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ แก่การจ่ายเงินบาเหน็จแก่เจ้า หน้าที่ของสหกรณ์ ให้ส หกรณ์ ตั้ง
“เงินสารองจ่ายเงินบาเหน็จ ” ไว้โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจาปีตามจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 36 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดตายระหว่างอยู่ในตาแหน่ง ให้ทายาทหรือผู้จัดการ
ทาศพมีสิ ทธิได้รับ “เงิน ช่ว ยค่าทาศพ” จากสหกรณ์ เงินช่วยค่าท าศพได้รับคราวเดียวมีจานวนเท่ากับ
เงินเดือนเต็มครั้งสุดท้ายสองเดือนรวมกัน
“เงินเดือนเต็มครั้งสุดท้าย” ตามความในวรรคก่อน หมายความว่า เงินเดือนเต็มที่สหกรณ์
ต้องจ่ายสาหรับการทางานในเดือนที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ถึงแก่กรรม
ข้อ 37 การช่วยเหลื อในเรื่องค่าเล่าเรียนบุตร และการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งคณะกรรมการดาเนินการจะได้กาหนดขึ้น
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หมวด 9
วินัย การสอบสวน และการลงโทษเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 38 เจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่า
ผู้นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามกาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 39 วินัยซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ต้องรักษา มีดังต่อไปนี้
(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์
(3) ต้องให้การต้อนรับ คาชี้แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และความสงเคราะห์แก่
สมาชิกหรือผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยไม่ชักช้า ทั้งต้องสุภาพเรียบร้อยต่อประชาชนทั่วไป ห้าม
ดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุจริต ทั้ ง
ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหาผลประโยชน์อย่างใด ๆ อันอาจเป็นทางให้เสียความเที่ยง
ธรรม หรือความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามกดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใด และห้ามอาศัยหรือยอมให้
ผู้อื่นอาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
(5) ต้ อ งขวนขวายปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความอุ ต สาหะและรวดเร็ ว ให้ เ กิ ด ผลดี แ ละ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ทั้งต้องเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของสหกรณ์
(6) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(7) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ และต้อง
สนใจในระเบียบปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการในหน้าที่ของตน
(8) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้ ห้าม
เป็นผู้ก่อการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ
(9) ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ผู้
อ ยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช าต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม ค าสั่ งข อ งผู้ บั งคั บ บั ญ ช าซึ่ งสั่ งใน กิ จ ก ารข อ งส ห ก รณ์
โดยชอบ ในการปฏิ บั ติ กิ จ การของสหกรณ์ ห้ า มมิ ให้ ก ระท าการข้ า มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปสั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว
(10) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติในทางที่อาจทาให้เสื่อม
เสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องต าแหน่ ง หน้ า ที่ เช่ น ประพฤติ ต นเป็ น คนเสเพล เสพสุ ร าหรื อ ของเมาอย่ า งอื่ น
จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุงรัง เล่นการพนัน กระทาหรือยอมให้ผู้อื่นกระทา
การอื่นใดซึ่งอาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
(11) ต้องไม่เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด
(12) ต้ อ งร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ กั น ในกิ จ การของสหกรณ์ ต้ อ งรั ก ษาความสามั ค คี
ในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี
หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานของสหกรณ์
(13) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกับส่ วนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของสหกรณ์
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ข้อ 40 โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ให้ออก
(5) ไล่ออก
ข้อ 41 การลงโทษไล่ออกนั้น ให้กระทาในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์กระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงดังระบุไว้ต่อไปนี้
(1) เปิดเผยความลับของสหกรณ์ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์
(2) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้ นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(3) ต้องคาพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเพราะทาหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต
(4) ทุจริตต่อหน้าที่
(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง
(6) ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคาสั่งนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(7) ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(8) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
(9) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดขี่ข่มหง หรือเบียดเบียน
สมาชิกของสหกรณ์
(11) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ 42 การลงโทษให้ ออกนั้น ให้ กระทาในกรณี เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ กระทาผิ ดวินัย
เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์ แต่ไม่ถึงร้ายแรงดังระบุต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
(2) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจ
(6) ประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
ข้ อ 43 การลงโทษไล่ อ อกและให้ อ อกนั้ น ให้ ป ระธานกรรมการของสหกรณ์
ตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้ น ให้ กระทาให้ เสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่ง เว้นแต่ประธานกรรมการดาเนินการจะกาหนดเป็นอย่างอื่นแม้ผู้ถูก
กล่ าวหาตายก่อนการสอบสวนพิ จ ารณาถึงที่ สุ ด ก็ให้ ส อบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ ว ให้
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คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งทาสานวนการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาต่อไป
ข้อ 44 กรณี ต่อไปนี้ ให้ ถือว่าเป็น กรณี ความผิ ดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ ล งโทษไล่ ออกโดย
ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(1) ท าความผิ ด ต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ค วามผิ ด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(2) ต้องคาพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายเพราะทาหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต
(3) ทาความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่ และให้ถ้อยคาสารภาพต่อผู้บังคับบัญชาพนักงาน
สอบสวนหรือศาล หรือมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าทาความผิดเช่นนั้นแม้จะมิได้จาคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุ
อันสมควร
ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามลาดับ ถึงประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้นก็ให้ไล่ออกได้
ข้ อ 45 เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ผู้ ใ ดถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย จนมี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการเพื่ อสอบสวน หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาหรือถูกฟ้ องคดีอาญา เว้นแต่ความผิ ด
ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าหากผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่จะเป็นการ
เสียหายแก่สหกรณ์ก็ให้รายงานตามลาดับถึงประธานกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งพักงาน
ประธานกรรมการมี อ านาจสั่ งให้ เจ้ า หน้ าที่ ข องสหกรณ์ พั ก งานได้ ถ้ า ผู้ ถู ก สั่ งพั ก เป็ น
ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาสั่งพักงาน
ผู้ ถู ก สั่ งพั ก งานอาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ งต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การได้ และเมื่ อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการมีมติเป็นอย่างใดถือว่าสิ้นสุด
การพักงานนั้นให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการพิจารณาผลการสอบสวนให้ใช้ข้อ 43 โดยอนุโลม
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่าผู้ถูกสั่งพักมิได้กระทาความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองหรือผู้ถูกสั่ง
พักได้กระทาผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออก ประธานกรรมการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าทางาน
ในตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งที่เทียบเท่าส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้างในระหว่างพักงานนั้น ในกรณีแรกให้จ่าย
เต็มอัตรา ในกรณีหลังให้จ่ายกึ่งอัตรา ถ้าผู้ถูกสั่งพักตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ให้จ่ายถึงวันที่
ผู้นั้นตาย
การสั่งให้ ผู้ถูกพักกลับ เข้ามาทางานดังกล่ าวนี้ ถ้าผู้นั้น เป็นผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ
ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักได้กระทาผิดวินัยจริงให้ไล่ออกตาม
ข้อ 41 หรือให้ออกตามข้อ 42 ตั้งแต่วันพักงานหรือแม้จะไม่ได้ความเป็นจริงว่าผู้ถูกสั่งพักได้ กระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกล่าวนั้นอยู่ก็ให้เลิกจ้างตามข้อ 55 (3) ตั้งแต่วันพักงาน
ข้อ 46 ในกรณีเจ้าหน้าที่กระทาผิดวินัย แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก ผู้บังคับบัญชาจะ
สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได้หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอันควรลดหย่อนหรือเป็นความผิดเล็กน้อย
จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือและจะให้ทาทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีลดขั้นเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่าสุดของตาแหน่ง ก็ให้ลดในขั้นเงินเดือน
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โทษลดขั้น เงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือ นนั้น ผู้มีอานาจจะลงโทษผู้ ที่กระทาผิดวินัยได้
ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี้
ผู้มีอานาจ

ลดขั้นเงินเดือนไม่เกิน

คณะกรรมการดาเนินการ

2 ขั้น
1 ขั้น
-

ประธานกรรมการ
ผู้จัดการ

ตัดเงินเดือน
กาหนดเวลา
6 เดือน
4 เดือน
3 เดือน

กาหนดส่วนเงินเดือน (ไม่เกิน)
30%
20%
10%

ข้อ 47 ในการสั่งลงโทษผิดวินัยนั้น ถ้าผู้ที่จะต้องรับโทษเป็นผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน ประธานกรรมการจึงสั่งได้
ข้อ 48 ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในบังคับบัญชาให้
ปฏิบัติตามวินัย
ถ้าผู้บังคับบั ญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาว่า
ความผิดของผู้นั้นอยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษหรือไม่ ถ้าอยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษได้ก็ให้สั่งลงโทษ
ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากกกว่าที่ตนมีอานาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้มีอานาจเหนือขึ้นไป
เพื่อลงโทษตามสมควร
ผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย แต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษ
ไม่เป็นการสุจริต ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
ข้อ 49 เมื่อผู้มีอานาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานลงโทษนั้นตามล าดับ
จนถึงคณะกรรมการดาเนินการ
หากคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าการลงโทษนั้นเบาไปให้มีอานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษได้
ข้ อ 50 เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ ที่ ถู ก ลงโทษฐานผิ ด วิ นั ย ถ้ า เห็ น ว่ า ตนไม่ ได้ รั บ ความ
เป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการได้ โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสั่งของผู้มีอานาจ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ
หรือยืนตามคาสั่งเดิมก็ได้ ทั้งนี้ โดยปกติให้กระทาให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการดาเนินการให้เป็นอันถึงที่สุด

หมวด 10
การพ้นจากตาแหน่ง
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ข้อ 51 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออกจากงานเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 7
(4) เกษียณอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อ 54
(5) เลิกจ้าง
(6) ไล่ออก
(7) ให้ออก
ข้อ 52 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมทาได้ โดยยื่นหนังสือ
ลาออกต่อประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการสั่งอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากงาน
ข้อ 53 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 7 นั้น ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่
วันที่ประธานกรรมการสั่ง
ข้อ 54 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้เป็นอันออกจากงานเมื่อ
สิ้นปีทางบัญชีซึ่งเป็นปีที่ผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้มีการต่ออายุการทางานอีกคราวละ 1 ปี
จนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ปีทางบัญชีดังกล่าวนี้ หมายความว่า ปีทางบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์
การต่ออายุการทางานของเจ้าหน้าที่ส หกรณ์ตามวรรคก่อน จะทาได้แต่ในกรณี ที่มีเหตุ
พิ เศษเพื่ อ ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ ง แก่ ส หกรณ์ และผู้ นั้ น ยั งมี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ เพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บั ติ งานโดยมี
สมรรถภาพ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 55 ประธานกรรมการมีอานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อสหกรณ์ยุบตาแหน่งที่ผู้นั้นดารงอยู่
(2) เมื่ อ มี เหตุ อั น สมควรซึ่ ง ประธานกรรมการเห็ น ว่ า ผู้ นั้ น หย่ อ นสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือมีความบกพร่ องในการปฏิบัติงานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้และคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นชอบด้วย
(3) เมื่อมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณี ความผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง หรือในกรณี ความผิ ด
อาญาเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทาโดยประมาท
(4) เมื่อต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก สาหรับความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันกระทาโดยประมาท
ข้อ 56 การไล่ออกนั้นให้เป็นไปตามหมวด 9 ว่าด้วยวินัย การสอบสวน และการลงโทษ
ข้อ 57 การให้ออกจากงานเพราะขาดคุณสมบัติตามข้อ 7 การเลิกจ้าง หรือการลงโทษ
ไล่ออกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อนประธานกรรมการจึงสั่งได้
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 58 ผู้ที่สหกรณ์ได้จ้างไว้ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีสิทธิ
และหน้าที่ตามระเบียบนี้ทุกประการ เว้นแต่การนับเวลาทางานเพื่อคานวณเงินบาเหน็จตามข้อ 26 ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ คนใดยังไม่ได้จัดทาสั ญ ญาจ้าง หรือจัดให้ มีห ลั กประกันให้ ไว้ต่อ
สหกรณ์ให้จัดทาสัญญาจ้าง หรือจัดให้มีหลักประกันให้เสร็จภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันใช้
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ)

จเร พันธุ์เปรื่อง
(นายจเร พันธุ์เปรื่อง)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
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บัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้าย
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2553
ขั้น
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5

พนักงาน
ธุรการ
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
9,100
9,400
9,700
10,000
10,300
10,600
10,900
11,200
11,500
11,800
12,100
12,400
12,700
13,000
13,300
13,600
13,900
14,200
14,500
14,800
15,100
15,400

พนักงาน
บัญชี
8,000
8,300
8,600
8,900
9,200
9,500
9,800
10,100
10,400
10,700
11,000
11,300
11,600
11,900
12,200
12,500
12,800
13,100
13,400
13,700
14,000
14,300
14,600
14,900
15,200
15,500
15,800
16,100
16,400

พนักงาน
สินเชื่อ
9,000
9,400
9,800
10,200
10,600
11,000
11,400
11,800
12,200
12,600
13,000
13,400
13,800
14,200
14,400
14,800
15,200
15,600
16,000
16,400
16,800
17,200
17,600
18,000
18,400
18,800
19,200
19,600
20,000
20,400
20,800
21,200

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
23,500
24,000
24,500
25,000
25,500
26,000
26,500
27,000
27,500

ผู้จัดการ
15,000
15,500
16,000
16,500
17,000
17,500
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
23,500
24,000
24,500
25,000
25,500
26,000
26,500
27,000
27,500
28,000
28,500
29,000
29,500
30,000
30,500
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ขั้น
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24

พนักงาน
ธุรการ

พนักงาน
บัญชี

พนักงาน
สินเชื่อ
21,600
22,000
22,400
22,800
23,200
23,600
24,000

ผู้ช่วย
ผู้จัดการ
28,000
28,500
29,000
29,500
30,000
30,500
31,000
31,500
32,000
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000

ผู้จัดการ
31,000
31,500
32,000
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
36,500
37,000
37,500
38,000

