
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ ากดั 
ว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 

พ.ศ.  2546 
------------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 74 (16) และขอ้ 102 (10) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  24 คร้ังที่ 21 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2546 ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และ
ลูกจา้งดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ยเจา้หนา้ที่
และลูกจา้ง พ.ศ.  2546 
  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ. 2546  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบและแกไ้ข เพิม่เติม ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที่และลูกจา้ง ที่มีอยูก่่อน
ระเบียบน้ีทั้งหมด 

หมวด  1 
อตัราก าลงัและต าแหน่ง 

  ขอ้ 4. ใหส้หกรณ์จา้งเจา้หนา้ที่และลูกจา้ง ตามจ านวนที่จ  าเป็นแก่การปฏิบติังานประจ าของ
สหกรณ์ 
  ขอ้ 5. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ มีดงัต่อไปน้ี 

ก. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่ 
(1) เจา้หนา้ที่ชั้นหน่ึง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ธุรการ 
(2) เจา้หนา้ที่ชั้นสอง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่บญัชี เจา้หน้าที่การเงิน เจา้หนา้ที่สินเช่ือ 

เจา้หนา้ที่การตลาด เจา้หนา้ที่เกษตร 
(3) หวัหนา้แผนก 
(4) ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
(5) ผูจ้ดัการ 

ข. ต าแหน่งที่เรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
(1) ช่างชั้นหน่ึง เทียบเท่าเจา้หนา้ที่ชั้นหน่ึง 
(2) สมุห์บญัชี เทียบเท่าหวัหนา้แผนก 

ค. ต าแหน่งลูกจา้ง 
(1) ลูกจา้งชั้นหน่ึง ไดแ้ก่ คนงาน คนยาม นกัการภารโรง 
(2) ลูกจา้งชั้นสอง ไดแ้ก่ คนขบัรถยนต ์ หรือเรือยนต ์ และหวัหนา้คนงานหรือ

ช่างฝีมือ 



ขอ้ 6. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกและแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งผูจ้ดัการ
โดยพจิารณาผูมี้คุณวฒิุ ความสามารถ การริเร่ิม ความจดัเจน ความรับผดิชอบ สมรรถภาพในการปฏิบตัิงาน และ
ความเหมาะสมกบัต าแหน่ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 9 จ. 

ในกรณีที่สหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะที่จะจดัจา้งผูจ้ดัการ   ผูช่้วยผูจ้ดัการหรือหัวหน้าแผนกได ้
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก สอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัเจา้หน้าที่ในต าแหน่งที่ต  ่าลงไปแลว้แต่งตั้ง
ใหป้ฏิบติังานในหนา้ที่ผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการหรือหวัหนา้แผนก ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัใน
ขอ้ 9,10, 11, 12, 13, และ 14 
 

หมวด  2 
อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 

ขอ้ 7. ใหก้ าหนดอตัราเงินเดือนและค่าจา้งของเจา้หน้าที่และลูกจา้งไวด้งัน้ี เวน้แต่อตัราขั้นต ่า
ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานก าหนด 

 
ขั้น ลูกจ้าง 

อัตราเงินเดือน 
 เจ้าหน้าที่สหกรณ์  

เจ้าหน้าที่บัญชี  การเงิน 
การตลาด  และธุรการ 

หัวหน้าแผนก 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 

1 4,290.00 5,700.00 6,620.00 8,120.00 
1.5 4,400.00 5,850.00 6,810.00 8,340.00 
2 4,510.00 6,010.00 7,000.00 8,560.00 

2.5 4,620.00 6,160.00 7,180.00 8,780.00 
3 4,730.00 6,310.00 7,370.00 9,010.00 

3.5 4,840.00 6,470.00 7,560.00 9,250.00 
4 4,950.00 6,620.00 7,740.00 9,470.00 

4.5 5,060.00 6,810.00 7,930.00 9,700.00 
5 5,170.00 7,000.00 8,120.00 9,940.00 

5.5 5,280.00 7,180.00 8,340.00 10,230.00 
6 5,390.00 7,370.00 8,560.00 10,520.00 

6.5 5,540.00 7,560.00 8,780.00 10,800.00 
7 5,700.00 7,740.00 9,010.00 11,090.00 

7.5 5,850.00 7,930.00 9,250.00 11,370.00 
8 6,010.00 8,120.00 9,470.00 11,660.00 

8.5 6,160.00 8,340.00 9,700.00 11,950.00 



9 6,310.00 8,560.00 9,940.00 12,230.00 
9.5 6,470.00 8,780.00 10,230.00 12,580.00 
10 6,620.00 9,010.00 10,520.00 12,940.00 

10.5 6,780.00 9,250.00 10,800.00 13,290.00 
11 6,930.00 9,470.00 11,090.00 13,640.00 

11.5 7,080.00 9,700.00 11,370.00 13,990.00 
12 7,250.00 9,940.00 11,660.00 14,340.00 

12.5 7,390.00 10,180.00 11,950.00 14,700.00 
13 7,550.00 10,420.00 12,230.00 15,050.00 

13.5 7,700.00 10,650.00 12,580.00 15,480.00 
14 7,850.00          10,890.00 12,940.00 15,910.00 

14.5 8,010.00 11,120.00 13,290.00 16,340.00 
15 8,170.00 11,360.00 13,640.00 16,760.00 

15.5 8,340.00 11,590.00 13,990.00 17,190.00 
16 8,500.00 11,840.00 14,340.00 17,620.00 

16.5 8,670.00 12,070.00 14,700.00 18,050.00 
17 8,840.00 12,310.00 15,050.00 18,480.00 

17.5 9,020.00 12,550.00 15,410.00 19,010.00 
18 9,200.00 12,800.00 15,750.00 19,540.00 

18.5 9,370.00 13,050.00 16,100.00 20,060.00 
19 9,560.00 13,300.00 16,460.00 20,590.00 

19.5  13,550.00 16,800.00 21,120.00 
20  13,820.00 17,160.00 21,650.00 

20.5  14,080.00 17,510.00 22,180.00 
21  14,360.00 17,860.00 22,700.00 

21.5  14,630.00 18,220.00 23,230.00 
22  14,920.00 18,580.00 23,760.00 

22.5  15,200.00 18,950.00 24,290.00 
23  15,490.00 19,340.00 24,820.00 

23.5  15,770.00 19,720.00 25,340.00 
24  16,060.00 20,120.00 25,870.00 

24.5  16,350.00 20,520.00 26,400.00 



25  16,630.00 20,920.00 26,930.00 
25.5  16,920.00 21,330.00 27,470.00 
26  17,200.00 21,750.00 28,010.00 

26.5  17,490.00 22,590.00 28,570.00 
27  17,780.00 23,450.00 29,130.00 

27.5   23,880.00 29,700.00 
28   24,310.00 30,260.00 

28.5   24,740.00 30,840.00 
29   25,170.00 31,740.00 

29.5   25,600.00 32,040.00 
30   26,030.00 32,660.00 

30.5   26,455.00 33,300.00 
31   26,880.00 33,940.00 

31.5    34,570.00 
32    35,210.00 

32.5    35,850.00 
33    36,490.00 

33.5    37,130.00 
34    37,760.00 

34.5    38,400.00 
35    39,040.00 

35.4    39,677.00 
36    40,320.00 

36.5    41,070.00 
37    41,830.00 

37.5    42,590.00 
38    43,350.00 

38.5    44,110.00 
39    44,870.00 

39.5    45,630.00 
40    46,390.00 

 



หมวด  3 
การรับสมคัร การคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขัน 

  ขอ้ 8. เม่ือสหกรณ์มีความจ าเป็นตอ้งจา้งเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจพจิารณารับสมคัร คดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบน้ี 
  ขอ้ 9. ผูท้ี่จะไดรั้บการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสญัชาติไทย และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
(2) อายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่

เป็นโรคเร้ือน วณัโรคในระยะอนัตราย โรคเทา้ชา้งในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สงัคม โรคยาเสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอยา่งอ่ืนตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) ไม่เป็นผูท้ี่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(5) ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
(6) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการ หรือองคก์ารของ

รัฐบาล หรือสถาบนัอ่ืน 
(7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ  าคุกเวน้แต่ความผิดลหุ

โทษ 
หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

(8) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณ์โดยไดก้ระท าผดิวนิัย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บโทษไล่ออก
หรือให้ออกตามระเบียบว่าดว้ยวินัย การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หน้าที่
และลูกจา้ง 

ขอ้ 10. การบรรจุ และแต่งตั้งหรือเล่ือนต าแหน่งเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

 
เจ้าหน้าที่ 
ก. เจ้าหน้าที่ช้ันหน่ึง ตอ้งได้รับประกาศนียบตัรไม่ต ่ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนตน้ หรือ

เทียบเท่าและสามารถพมิพดี์ดได ้
ข. เจ้าหน้าที่ช้ันสอง ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาการสหกรณ์จากสถาบนัการศึกษา ทาง

สหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ์ที่ส่วนราชการอ่ืนตั้งขึ้นหรือสถาบนัการศึกษา
ทางสหกรณ์ของเอกชนที่ไดรั้บอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ใชห้ลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาทาง



สหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือไดรั้บประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือได้
ประกาศนียบตัรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงในทางที่สหกรณ์ตอ้งการ 

ค. หัวหน้าแผนก 
(1) ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง หรือไดรั้บอนุปริญญาหลกัสูตรสามปี 

จากวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยัในสาขาที่สหกรณ์ตอ้งการหรือ 
(2) ตอ้งมีพื้นฐานความรู้ตาม ข. และด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ที่ชั้นสองในสหกรณ์มาไม่

นอ้ยกวา่สองปี หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัสองมาแลว้ 
(3) ตอ้งมีพื้นฐานความรู้ตาม ก. และด ารงต าแหน่งในสหกรณ์มาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัสองมาแลว้ 
ง. ผู้ช่วยผู้จัดการ ตอ้งมีพื้นความรู้และหลกัเกณฑ ์เช่นเดียวกบั ค. 
จ. ผู้จัดการ 

(1) ตอ้งไดรั้บปริญญาตรี หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ ซ่ึงสหกรณ์เทียบใหไ้ม่ต  ่ากวา่
ปริญญาตรีในสาขาที่สหกรณ์ตอ้งการ หรือ 

(2) ตอ้งมีพื้นฐานความรู้ตาม ค (1) และด ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนก หรือผูช่้วย
ผูจ้ดัการในสหกรณ์มาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการพล
เรือนสามญัระดบัสามหรือ 

(3) ตอ้งมีพื้นฐานความรู้ตาม ข. หรือ ก. และเคยด ารงต าแหน่งหวัหนา้แผนหรือ
ผูช่้วยผูจ้ดัการมาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีหรือเคยด ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือน
สามญัระดบัสามมาแลว้ 

 
ลูกจ้าง 
ก. ลูกจ้างช้ันหน่ึง มีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากวา่ชั้นประถมปีที่ 4 และตอ้งมีความรู้ความสามารถใน

งานที่จะปฏิบติัและผา่นการทดสอบเป็นที่พอใจแลว้ 
ข. ลูกจ้างช้ันสอง ตอ้งมีพื้นความรู้ไม่ต  ่ากวา่ชั้นประถมปีที่ 4 และตอ้งเป็นช่างฝีมือ และมี

ใบรับรองแสดงวา่ไดผ้า่นการปฏิบติังานมาแลว้เป็นระยะเวลาพอสมควร 
ขอ้ 11. การรับสมคัร ใหป้ระธานกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ

ประกาศรับสมคัรมีก าหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั โดยปิดประกาศไว ้ ณ ส านกังานของสหกรณ์ ส านกังาน
สหกรณ์อ าเภอ (หรือนิคมสหกรณ์) และที่วา่การอ าเภอทอ้งที ่

ขอ้ 12. ผูป้ระสงคท์ี่จะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัใหย้ืน่ใบ
สมคัรตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดพร้อมดว้ยหลกัฐานแสดงพื้นความรู้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา



ทะเบียนบา้น และใบรับรองแพทย ์ และใหย้ืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการของ
สหกรณ์ ณ ส านกังานของสหกรณ์ 

ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงจากกรรมการ
ด าเนินการหรือเจา้หนา้ที่ในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยผูจ้ดัการ มีจ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน โดยใหมี้ต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง เพือ่ด าเนินการคดัเลือก สอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั 

ขอ้ 14. ในการคดัเลือกใหค้ณะกรรมการทดสอบในวชิาหน่ึงวิชาใด หรือหลายวชิาที่ก  าหนดไว้
ในขอ้ 15 ตามที่เห็นสมควร 

ขอ้ 15.  ในการสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนั ใหค้ณะกรรมการจดัใหส้อบในวชิาดงัต่อไปน้ี 
ก. ต าแหน่งเจา้หนา้ที่ชั้นหน่ึง 

(1) คณิตศาสตร์ 
(2) ความรู้เก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ ขอ้บงัคบั และระเบียบของ 
      สหกรณ์ 
(3) พมิพดี์ดภาษาไทยหรือความรู้เก่ียวกบังานในหน้าที่ซ่ึงจะไดรั้บการแต่งตั้ง 

(เช่นบญัชี, การเกษตร และหรือความรู้ความช านาญ เก่ียวกบัการใช้
คอมพวิเตอร์หรือวชิาชีพอ่ืน ๆ) 

(4) สมัภาษณ์ 
ข. ต าแหน่งตั้งแต่เจา้หนา้ที่ชั้นสองขึ้นไป 

(1) ความรู้เก่ียวกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบังานสหกรณ์ กฎหมายวา่ดว้ย 
        สหกรณ์ ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
(2) ความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ที่ซ่ึงจะไดรั้บการแต่งตั้ง และหรือความรู้ ความ

ช านาญ เก่ียวกบัการใชค้อมพวิเตอร์ 
(3) สมัภาษณ์ 

ผูส้อบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัตอ้งไดค้ะแนนแต่ละวชิาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบ และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือเป็นผูส้อบได ้

ขอ้ 16. เม่ือการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัเสร็จส้ินแลว้ ใหป้ระธานกรรมการ
สอบประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัไดเ้รียงตามล าดบัคะแนนไว ้ ณ 
ส านกังานของสหกรณ์ และใหเ้สนอผลการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนัต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการโดยเร็ว 

 
 
 



หมวด  4 
การจ้างและการแต่งตั้ง 

ขอ้ 17. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาจา้ง และแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือก หรือสอบ
คดัเลือกหรือสอบแข่งขนัได ้ เรียงตามล าดบัคะแนนสูงมาหาต ่าเป็นเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ ถา้มีผูส้อบ
ไดค้ะแนนเท่ากนัหลายคน ใหถื้อคะแนนวชิาในขอ้ 15 ก. (3) หรือ ข. (2) สุดแต่กรณีเป็นเกณฑต์ดัสินและถา้
คะแนนในวชิาดงักล่าวยงัเท่ากนัอยูอี่ก ก็ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การคดัเลือกโดยการสอบสมัภาษณ์เพิม่เติม 

ขอ้ 18. ในการจา้งหรือแต่งตั้งเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ ตอ้งท าหนงัสือสญัญาจา้งไว้
เป็นหลกัฐานตามที่สหกรณ์ก าหนด  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกหลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงั    
ปรากฏขา้งล่างน้ี เพือ่ประกนัความเสียหายอนัหากจะเกิดขึ้นแก่สหกรณ์เน่ืองจากกระท าหรืองดเวน้การกระท า
ซ่ึงเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรับผดิชอบ 

(1) มีอสงัหาริมทรัพยอ์นัปลอดภาระจ านอง จ านองเป็นประกนั หลกัทรัพยข์อง
รัฐบาลหรือหลกัทรัพยอ่ื์น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าต่อ
สหกรณ์ หรือ 

(2) มีบุคคลซ่ึงมีอสงัหาริมทรัพยข์องตนเอง และคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูค้  ้าประกนัอยา่งไม่จ ากดั 

ในการเรียกหลกัประกนัจากเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พจิารณาเรียกหลกัประกนัตาม (1) เป็นอนัดบัแรก ถา้ไม่มีหลกัประกนัตาม (1) จึงจะใชห้ลกัประกนัตาม (2) อน่ึง
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนรวมแห่งราคามูลค่าของทรัพยสิ์นที่ใชเ้ป็นหลกัประกนั ตามที่
เห็นสมควรแก่ลกัษณะและปริมาณงานในความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์แต่ละคนเพือ่ให้
คุม้กบัความเสียหายอนัหากจะเกิดขึ้น โดยไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้หนา้ที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

ขอ้ 19. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพจิารณาทบทวนฐานะของผูค้  ้าประกนัและหลกัประกนัทุก
ปีทั้งน้ีเพือ่ใหท้ราบวา่ หลกัประกนันั้นมีราคาเพยีงพอที่จะคุม้กบัความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของ 
สหกรณ์ และเพือ่แกปั้ญหากรณีที่ผูค้  ้าประกนัถึงแก่กรรม หรือมีฐานะทรุดโทรมลง หรือหลกัประกนัมีราคา
เปล่ียนแปลงในทางที่ลดลง อน่ึง เม่ือปรากฏวา่ หลกัประกนัเปล่ียนแปลงในทางลดลง ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการรีบด าเนินการเรียกหลกัประกนัจากเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์เพิม่เติมใหเ้พยีงพอที่จะคุม้กบั
ลกัษณะและปริมาณงานในความรับผดิชอบทนัที 

 ถา้คณะกรรมการด าเนินการละเลยไม่ปฏิบตัิตาม ขอ้ 18 หรือขอ้ 19 คณะกรรมการด าเนินการ
จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ ฐานละเวน้ไม่ปฏิบติัตามหนา้ที่โดยร่วมกนัชดใช้
ค่าเสียหายจนครบจ านวนใหแ้ก่สหกรณ์ 

 



ขอ้ 20. การจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ตามขอ้ 18 ใหไ้ดรั้บเงินเดือนขั้น
เร่ิมตน้ตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

 
เจ้าหน้าที ่
(1) ผูมี้พื้นฐานความรู้ตามขอ้ 10 ก.ให้จา้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่เกินเดือนละ 5,700 บาท 
(2) ผูมี้พื้นฐานความรู้ตามขอ้ 10 ข.ใหจ้า้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่เกินเดือนละ  5,700 บาท 
(3) ผูมี้พื้นฐานความรู้ตามขอ้ 10 ค. และ ง. ใหจ้า้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่เกิน 

เดือนละ  6,620  บาท 
(4) ผูมี้พื้นฐานความรู้ตามขอ้ 10 จ.ใหจ้า้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่เกิน 

เดือนละ  8,120  บาท 
 
  ลูกจ้าง 

(1) ลูกจา้งชั้นหน่ึงใหจ้า้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่เกินเดือนละ  4,290.-  บาท 
(2) ลูกจา้งชั้นสองใหจ้า้งในขั้นเร่ิมตน้ในอตัราไม่เกินเดือนละ  4,290.-  บาท 

ขอ้ 21. การแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้ นไป
ประธานกรรมการตอ้งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว
ประธานกรรมการฯ จึงสัง่แต่งตั้งได ้แต่ถา้เป็นต าแหน่งต ่ากวา่หวัหนา้แผนกก็ใหผู้จ้ดัการมีอ านาจสัง่แต่งตั้งได ้

ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด จะให้ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นต ่าสุดของต าแหน่งนั้น
ไม่ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการ แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นต ่าสุดของต าแหน่ง
ใหม่ก็ใหไ้ดรั้บขั้นที่เท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 

หมวด  5 
การปฏบิัติหน้าทีแ่ทนเจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้างหรือผู้จดัการและการเปลีย่นตัวผู้จดัการ 

  ขอ้ 22. ถา้ต าแหน่งเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ว่างลงและยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งให้ผูใ้ดด ารง
ต าแหน่งนั้นหรือผูด้  ารงต าแหน่งนั้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ไดเ้ป็นคร้ังคราว ประธานกรรมการมีอ านาจสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เห็นว่าสมควรรักษาการในต าแหน่งหรือรักษาการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งให้
รักษาการในต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 
 



  ขอ้ 23. ในกรณีที่มีการเปล่ียนตวัผูจ้ดัการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจดัให้มีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นตลอดจนผลิตผลและสินคา้อ่ืน ๆ ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะ
อนัแทจ้ริงของสหกรณ์ก่อนที่จะไดส่้งมอบกนั 
 

หมวด  6 
การเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

  ขอ้ 24. การเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจา้งของเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้ง ใหพ้จิารณาถึงความสามารถ 
การริเร่ิม ความอุตสาหะ ความรับผดิชอบ คุณภาพและปริมาณงานในหนา้ที่ตลอดจนความประพฤติและ
สมรรถภาพในการปฏิบติังานในรอบปีทางบญัชีที่แลว้ของสหกรณ์ ทั้งน้ี ตอ้งอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณ
ส าหรับเล่ือนเงินเดือนประจ าปี 
  ขอ้ 25. ผูจ้ดัการมีอ านาจเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจา้งของเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้ง ต  าแหน่งไม่สูงกวา่
หวัหนา้แผนกในปีหน่ึง ๆ ไดไ้ม่เกิน 1 ขั้น ถา้เกินกวา่นั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
  ผูจ้ ัดการจะเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ ต  าแหน่งผู ้ช่วยผู ้จัดการด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินการ 
  ขอ้ 26.  การเล่ือนเงินเดือนของผูจ้ดัการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
  ขอ้ 27. เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้ง   ซ่ึงมีเวลาท างานในสหกรณ์ไม่ครบรอบปีทางบญัชีของ 
สหกรณ์ หรือมีขอ้บกพร่องในรอบปีทางบญัชีที่แลว้ดงัต่อไปน้ี ไม่ให้ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนหรือ
ค่าจา้ง 

(1) มีวนัลาเกิน  30  วนั เวน้แต่ 
ก. ลาป่วยซ่ึงตอ้งใช้เวลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกันคราวเดียวหรือ

หลายคราวรวมกนัไม่เกิน 60 วนั 
ข. ลาอุปสมบทไม่เกิน 120 วนั 
ค. ลาคลอดบุตรก่อนและหลังคลอดครรภ์หน่ึงไม่เกิน 90 วนั (โดยให้ได้รับ

เงินเดือนหรือค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินส่ีสิบหา้วนั) 
ง. ลาป่วยเน่ืองจากอุบตัิเหตุจากการไปปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 

(2) ถูกลงโทษทางวนิยัเวน้แต่โทษภาคทณัฑ ์

 
 
 
 



หมวด  7 
เงนิฝากออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ 

  ขอ้ 28. เจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งยนิยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเป็นเงิน
ฝากเพือ่น าเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึงเดือนก่อนออก
จากต าแหน่ง 
  เงินฝากออมทรัพยข์องเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ให้มีอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าของ
เงินเดือนโดยไม่มีเศษของบาท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราเดียวกบัเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ตามที่
ก  าหนดไวใ้นระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของสหกรณ์ ทั้งน้ี โดยคิดให้ตามจ านวนเดือนเต็มและ
น าเขา้บญัชีเงินฝากของเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งนั้น ๆ ทุกส้ินปี ทางบญัชีของสหกรณ์ 
  ขอ้ 29. เงินฝากออมทรัพยข์องเจา้หน้าที่หรือลูกจา้งรวมดอกเบี้ยสามารถใชเ้ป็นประกนัเงินกู้
สวสัดิการเจา้หนา้ที่ ตามระเบียบวา่ดว้ยเงินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ที่ไดเ้ตม็จ านวนเงินฝากนั้น ๆ 
  เจา้หน้าที่หรือลูกจา้งจะงดส่งเงินหรือถอนเงินฝากรวมทั้งดอกเบี้ยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ในระหวา่งที่เป็นเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งหาไดไ้ม่ 
 

หมวด  8 
การจ่ายเงนิโบนัส บ าเหน็จ และค่าชดเชย 

  ขอ้ 30. เม่ือส้ินปีทางบญัชีหน่ึง ๆ สหกรณ์อาจจดัสรรก าไรเป็นเงินโบนัสแก่เจา้หน้าที่และ
ลูกจา้งไดต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้เจา้หน้าที่และลูกจา้งของ
สหกรณ์ ตามส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคนแต่อยา่งสูงไม่เกินส่ีเท่าของเงินเดือน ซ่ึงไดรั้บในเดือนสุดทา้ย
ของปีทางบญัชีนั้น ๆ  
  เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ผูใ้ดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบญัชีใด ๆ ให้ไดรั้บเงินโบนัส
ลดลงตามส่วนแห่งเวลาท างานในปีนั้น 
  ขอ้ 31. คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัส ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่
เจา้หน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจา้หน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์นั้นปฏิบติัหน้าที่
ผดิพลาดหรือบกพร่องอยูเ่ป็นประจ า ไม่อุทิศเวลาใหแ้ก่งานสหกรณ์ ลาหยดุในระหวา่งปีทางบญัชีเกินสมควรทั้ง
ไม่พยายามขวนขวายแก้ไขขอ้ผิดพลาดหรือบกพร่องของตนตามที่คณะกรรมการด าเนินการไดใ้ห้ความเห็น
แนะน าเช่นวา่นั้น 
  ขอ้ 32. เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจา้งมีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยจากสหกรณ์ดงัน้ี 



(1) เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงร้อยยีสิ่บวนัแต่ไม่
ครบหน่ึงปีโดยรวมวนัหยดุ วนัลา และวนัที่สหกรณ์สัง่ให้หยดุงาน เพื่อประโยชน์
ของสหกรณ์ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยสามสิบวนั 

(2) เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ซ่ึงท างานติดต่อกนัครบหน่ึงปีแต่ไม่ครบสามปี
โดยรวมวันหยุด ว ันลา และวนัที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเกา้สิบวนั 

(3) เจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ซ่ึงท างานติดต่อกบัครบสามปีขึ้นไปโดยรวม
วนัหยดุ วนัลา และวนัที่สหกรณ์สัง่ใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่าย
ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

การเลิกจา้ง หมายความวา่ การที่สหกรณ์ใหเ้จา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ออกจากงานโดย
ไม่ไดก้ระท าความผดิตามขอ้ 34 

อน่ึง สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใหเ้จา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ที่มีก  าหนดระยะเวลา
จา้งไม่แน่นอน และเลิกจา้งตามก าหนดระยะเวลานั้น หรือเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของ 
สหกรณ์  ที่สหกรณ์แจง้ให้ทราบเป็นหนังสือแต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบติังานในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปด
สิบวนั และยงัอยูใ่นระยะเวลานั้น 
  ขอ้ 33. เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์คนใดท างานในสหกรณ์น้ีดว้ยความเรียบร้อยเป็นเวลา
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จเม่ือออกจากต าแหน่งเวน้แต่การออกเพราะถูก
ลงโทษไล่ออก หรือเลิกจา้งและมีสิทธิไดรั้บเงินค่าชดเชยแลว้ตามขอ้ที่  32 
  การค านวณเงินบ าเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุดทา้ยตั้ง คูณดว้ยจ านวนปีที่ท  างานใน สหกรณ์
เศษของปีถา้ถึง 180 วนั ใหน้บัเป็นหน่ึงปี ถา้ต  ่ากวา่น้ีใหปั้ดทิ้ง 
  จ านวนปีที่ท  างาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วนับรรจุ เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของ 
สหกรณ์เขา้ท  างานในสหกรณ์จนถึงวนัที่ออกจากงานหกัดว้ยวนัลาของผูน้ั้น 
  ในกรณีค านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบน้ีมีจ  านวนมากกวา่เงินชดเชยที่เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งพึง
ไดรั้บตามขอ้ 32 ใหส้หกรณ์จ่ายเงินบ าเหน็จเพิม่ไดเ้ฉพาะที่เกินกวา่เงินชดเชยเท่านั้น 
  เจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ซ่ึงออกจากต าแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จ
ใหแ้ก่ทายาท 
  ขอ้ 34. สหกรณ์ไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจา้หน้าที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์ซ่ึงเลิกจา้งในกรณี
หน่ึงกรณีใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ทุจริตต่อหนา้ที่หรือกระท าความผดิทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
(2) จงใจท าใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย 



(3) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรือระเบียบเก่ียวกบัการท างานหรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมาย
ของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เวน้แต่กรณีร้ายแรง
สหกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน 

(4) ละทิ้งหนา้ที่เป็นเวลาสามวนัติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
(5) ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(6) ไดรั้บโทษจ าคุก ตามค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก 

ขอ้ 35. เพือ่ประโยชน์แก่การจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยแก่เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของ 
สหกรณ์ให้สหกรณ์ตั้งเงินส ารองจ่ายเงินบ าเหน็จ และค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจ าปี ตามจ านวนที่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 36. ภาษีเงินไดอ้นัพงึช าระตามกฎหมาย ใหผู้รั้บเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จเป็นผูจ่้ายทั้งส้ิน 

 
หมวด  9 

การรักษาระเบียบและวนัิย 
  ขอ้ 37. เจา้หน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์ตอ้งรักษาระเบียบและวินัยโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี ตาม
ระเบียบวา่ดว้ยวนิยัการสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์และตอ้งปฏิบตัิตามขอ้
ผกูพนัในสญัญาจา้งโดยเคร่งครัด 
  ขอ้ 38. เจา้หน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์จะตอ้งลงเวลาท างานในสมุดเวลาที่สหกรณ์ก าหนด
ขึ้นเป็นประจ าทุกวนัเปิดท างาน เวลาท างานปกติของสหกรณ์เร่ิม 08.30 น.และเลิกท างานเวลา 16.30 น. ยกเวน้
ต าแหน่งหนา้ที่ ในธุรกิจสถานีบริการน ้ ามนั  ที่จะตอ้งก าหนดเวลาท างานใหเ้ป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ 
  อน่ึงในระหวา่งเวลาท าการของเจา้หนา้ที่ และลูกจา้งของสหกรณ์คนใดจะออกไปปฏิบตัิ งาน
นอกสถานที่ที่ท  างานของสหกรณ์ ใหล้งบนัทึกไวใ้นสมุดที่สหกรณ์จดัไวแ้ละตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรือผูท้ี่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายตามควรแก่กรณี 
 

หมวด  10 
การพ้นจากต าแหน่ง 

  ขอ้ 39.  เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิ   ตามขอ้ 9 

 
 



(4) อายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ 
(5) เลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก 

ขอ้ 40. เจา้หน้าที่หรือลูกจา้งผูใ้ดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้โดยยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน เพือ่เสนอตามล าดบัจนถึงคณะกรรมการด าเนินการเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการพจิารณาอนุญาตแลว้ จึงใหถื้อวา่ออกจากงาน 

ขอ้ 41. เจา้หน้าที่หรือลูกจา้งซ่ึงขาดคุณสมบตัิตามขอ้ 9 นั้น ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วนัที่
คณะกรรมการด าเนินการลงมติ 

ขอ้ 42. เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งคนใดมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ ใหเ้ป็นอนัออกจากงานเม่ือส้ินปีทาง
บญัชีของสหกรณ์ซ่ึงเป็นปีที่ผูน้ั้นมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาจา้งเจา้หน้าที่ต  าแหน่งผูจ้ดัการ หรือผูช่้วยผูจ้ดัการ ซ่ึงมี
อายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์แลว้ได ้โดยลงมติใหพ้น้จากต าแหน่งก่อน แลว้จึงพจิารณาจา้งเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน
หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้คร้ัง และเม่ือเจา้หนา้ที่ผูน้ั้นอายคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ ใหเ้ป็นอนัพน้จากต าแหน่ง 

การพจิารณาจา้งเจา้หนา้ที่ตามวรรคก่อนจะท าไดแ้ต่ในกรณีที่มีเหตุพเิศษเพื่อประโยชน์อยา่งยิง่
แก่สหกรณ์ และผูน้ั้นยงัมีสุขภาพสมบูรณ์เพยีงพอที่จะปฏิบติังานโดยมีสมรรถภาพ 

ขอ้ 43.  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจเลิกจา้งเจา้หนา้ที่หรือลูกจา้ง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) เม่ือสหกรณ์ยบุต าแหน่งที่ผูน้ั้นด ารงอยู ่
(2) เม่ือมีเหตุผลอนัควรซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผูน้ั้นหยอ่นสมรรถภาพใน

การปฏิบติังานหรือมีความบกพร่องในการปฏิบติังานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจ
ไวว้างใจผูน้ั้นในการปฏิบติัหนา้ที่ต่อไปได ้

(3) เม่ือมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง หรือในกรณีความผิด
อาญา เวน้แต่ความผดิลหุโทษ หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

(4) เม่ือตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ  าคุกส าหรับความผิดลหุโทษ
หรือความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 

ขอ้ 44. การลงโทษเจา้หน้าที่และลูกจา้งของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ย วินัยการ
สอบสวนและการลงโทษส าหรับเจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ 

ขอ้ 45. ผูท้ี่สหกรณ์ไดจ้า้งไวแ้ลว้ก่อนวนัใชร้ะเบียบน้ี   ให้ถือว่าเป็นเจา้หน้าที่และลูกจา้งของ 
สหกรณ์มีสิทธิและหนา้ที่ตามระเบียบน้ีทุกประการ 

 
 
 



เจา้หนา้ที่หรือลูกจา้งของสหกรณ์คนใดยงัไม่ไดจ้ดัท าสัญญาจา้งและหรือให้มีหลกัประกนัไว้
ต่อสหกรณ์ใหจ้ดัท าสญัญาจา้ง และหรือจดัให้มีหลกัประกนัให้เสร็จภายในก าหนด 30 วนั นับแต่วนัถดัจากวนั
ใชร้ะเบียบน้ี 

ผูท้ี่สหกรณ์ไดจ้า้งไวแ้ลว้ก่อนวนัใชร้ะเบียบน้ี และไดรั้บเงินเดือนต ่ากว่าคุณวุฒิให้ปรับอตัรา
เงินเดือนตามคุณวฒิุ หรือไดรั้บตามต าแหน่งที่ด  ารงอยู ่

ขอ้ 46.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ. 2546 

 
(นายสวา่ง จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


