
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสมาคม ข้อ  ๕๐ (๒) ที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖/
๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคม ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และ 
ครอบครัว ว่าด้วย พนักงานสมาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับและให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

  สมาคม  หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว 

  คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  นายกสมาคม  หมายความว่า  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว  

  ผู้บังคับบัญชา  หมายความว่า นายกสมาคม และกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

  หัวหน้าส านักงาน  หมายความว่า  หัวหน้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 

  เจ้าหน้าที่  หมายความว่า  บุคคลที่สมาคมจัดจ้างบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานโดยรับเงิน เดือน
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

  เจ้าหน้าที่ประเภทปฎิบัติการ  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในส านักงานของสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

  ลูกจ้างชั่วคราว  หมายความว่า บุคคลที่สมาคมจัดจ้างไว้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว 

  สมาชิก  หมายความว่า  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชัยภูมิ 
จ ากัด และครอบครัว 

  ปีทางบัญชี  หมายความว่า ปีบัญชีของสมาคม คือ ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม 



  สถานพยาบาล  หมายความว่า  สถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล และ
ให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ 
สภากาชาดไทย คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ 
สถานพยาบาลอ่ืนที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  ค่ารักษาพยาบาล  หมายความว่า  เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

  ๑. ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทนค่าน้ ายา  หรืออาหารทาง เส้น
เลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืนๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค 

  ๒. ค่าอวัยวะเทียมรวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ทั้งนี้ ตาม
ประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  ๓. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจสอบ ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอ่ืนท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 

  ๔. ค่าห้อง อาหาร ตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

 

หมวด ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อ ๕  ให้สมาคมบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามจ านวนที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานของสมาคม โดยควรมี 
เจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อจ านวนสมาชิกสี่พันคน  เศษของสี่พันถ้าถึงครึ่งก็อาจจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ิมข้ึนได้หนึ่งคน  และ ให้
สมาคมจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเท่าที่จ าเป็นแก่ปริมาณของงาน 

 ข้อ ๖  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  (๑) มีสัญชาติไทย 

  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

  (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่ เป็น
โรคต้องห้ามที่ราชการก าหนด 

  (๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

  (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกจากหน่วยงานอ่ืน 

  (๘) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ 
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 



 ข้อ ๗  เมื่อสมาคมมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างลงให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งโดยวิธีการ สอบ
คัดเลือก 

 ข้อ ๘  ในการด าเนินการตามข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งมีจ านวนไม่ น้อย
กว่า ๗ คน โดยมีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง เพ่ือก าหนดวิธีการสอบคัดเลือก อัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิหรือก าหนดหลักสูตรและวิธีการเก่ียวกับการสอบ เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและ การ
ยกเลิกบัญชี และด าเนินการให้ได้บุคคลตามท่ีต้องการ 

หมวด ๒ 

ต าแหน่ง และหลักประกัน 

 ข้อ ๙  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

  (๑) หัวหน้าส านักงาน 

  (๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

 ข้อ ๑๐  การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง ให้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการบรรจุและ แต่งตั้ง
ต่อคณะกรรมการ เพ่ือขอความเห็นชอบ แล้วนายกสมาคมจึงสั่งบรรจุและแต่งตั้งใด้ 

 ข้อ ๑๑  การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คณะกรรมการก าหนด 

 ข้อ ๑๒  การบรรจุและแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นไปตามก าหนดดังนี้ 

  (๑) หัวหน้าส านักงาน ต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

  (๒) เจ้าหน้าที่ประเภทปฏิบัติการ ต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวส หรือเทียบเท่า 

 ข้อ ๑๓  ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติก่อนหรือหลังการสอบ 

คัดเลือกหรือการคัดเลือกจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

 ข้อ ๑๔  ผู้ใดได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดให้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่
ในต าแหน่งนั้นเป็นเวลา ๑๘๐ วัน ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่นั้น คณะกรรมการเห็นว่าขาดความรู้ 
ความสามารถ และความประพฤติไม่เหมาะสมไม่ควรเป็นเจ้าหน้าที่ต่อไป ให้นายกสมาคมสั่งให้ผู้นั้นออกจาก 
สมาคม 

 ข้อ ๑๕  ถ้าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างลง หรือด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราวให้ นายก
สมาคมสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นชั่วคราวได้ 

 ข้อ ๑๖  หลักประกันเจ้าหน้าที่ ให้คณะกรรมการก าหนดให้มีหลักประกันความเสียหายของเจ้าหน้าที่ 
ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง ทั้งนี้ผู้ได้รับบรรจุเข้าสู่ต าแหน่งใด จะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

  (๑) การใช้บุคคลค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า  

๑๐,๐๐๐ บาท ตามจ านวน ดังนี้ 

   ๑.๑ เจ้าหน้าที่ประเภทปฏิบัติการ ให้มีบุคคลค้ าประกัน ๑ คน 



   ๑.๒ หัวหน้าส านักงาน ให้มีบุคคลค้ าประกัน ๒ คน 

  ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์ที่ค้ าประกันมูลค่าแห่งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

  (๒) การใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน ให้เกณฑ์การประเมินหลักทรัพย์ของทางราชการเป็น 

หลักเกณฑ์และมีมูลค่าแห่งทรัพย์สิน ดังนี้ 

   ๒.๑ เจ้าหน้าที่ประเภทปฏิบัติการ มูลค่าทรัพย์สินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท 

   ๒.๒ หัวหน้าส านักงาน มูลค่าทรัพย์สินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

  ทั้งนี้ ต้องจดจ านองเป็นประกันตามระเบียบของทางราชการ 

  ส าหรับลูกจ้างชั่วคราว หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประเภทใด ให้ถือปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ 

ประเภทนั้นๆ 

หมวด ๓ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๑๗  เจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติงานเหมาะสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมี 
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจ
เป็นค าชมเชย รางวัล การได้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการได้เลื่อนต าแหน่งควรแก่กรณี 

 ข้อ ๑๘  การเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณา โดยค านึงคุณภาพและปริมาณของต าแหน่งและ 
ผลงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัย ตลอดจนความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

 

หมวด ๔ 

ก าหนดเวลาท างาน วันหยุด และการลา 

 ข้อ ๑๙  วันเวลาท างานและวันหยุดงาน ให้ถือปฏิบัติตามก าหนดวันเวลาท างานของราชการ และธนาคาร 
ทั่วไป คือ เริ่มท างานตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาท างานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ 
เจ้าหน้าที่มีเวลาหยุดพักกลางวัน วันละ ๑ ชัว่โมง วันหยุดประจ าสัปดาห์คือ วันเสาร์-อาทิตย์ หยุดเต็มวันทั้ง สอง
วัน วันหยุดตามประเพณีให้หยุดได้ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 ข้อ ๒๐  การลาแบ่งออกเป็น ๗ ประเภท คือ 

  (๑) การลาป่วย 

  (๒) การลาคลอดบุตร 

  (๓) การลากิจส่วนตัว 

  (๔) การลาพักผ่อน 



  (๕) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

  (๖) การลาเข้าระดมพล เข้ารับการฝึกทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 

  (๗) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

 

การลาป่วย 

 ข้อ ๒๑  เจ้าหน้าที่จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวในปีหนึ่ง โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน ๓๐ วัน 
เจ้าหน้าที่ซึ่งป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มได้ 
ตลอดเวลา ที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

 การลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน ๓ วัน ต้องยื่นใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง พร้อมใบลาด้วย หรือตาม 
ที่ผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นสมควร 

 

การลาคลอดบุตร 

 ข้อ ๒๒  เจ้าหน้าที่ซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอจัดส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ตามความจ าเป็น 
โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน ๙๐ วัน 

การลากิจส่วนตัว 

 ข้อ ๒๓  เจ้าหน้าทีจ่ะลากิจส่วนตัวได้ โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มในปีหนึ่งๆ ไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ใน
ปีที่เข้าท างาน จะลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

การลาพักผ่อน 

 ข้อ ๒๔  การลาพักผ่อนในปีหนึ่งให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนได้ไม่เกิน ๑๐ วัน อนึ่งผู้ได้รับการบรรจุ 
แต่งตั้งในปีแรก ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนในปีนั้น 

 

การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

 ข้อ ๒๕  เจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบท และได้ท างานประจ าสมาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะลาเพื่อ 
อุปสมบทได้ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน ๑๒๐ วัน เมื่อผู้นั้นลาสิกขาบทแล้วต้องกลับเข้าท างาน 
โดยเร็ว 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใดนับถือศาสนาอิสลาม ยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย จะลาไปประกอบพิธีดังกล่าว โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเต็มเดือนไม่เกิน ๖๐ วัน 

 



การลาเข้าระดมพลเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 

หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 

 ข้อ ๒๖  เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมพล เข้ารับฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลานัดหมายระดมพล และจะลาโดยได้รับเงินเดือนหรือ 
ค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลา ที่เข้าระดมพลเข้ารับการฝึกทหารหรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม เมื่อผู้นั้นพ้น 
ราชการทหารแล้ว โดยไม่มีความเสียหาย ต้องกลับเข้าท างานในเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่พ้นจากราชการทหาร 

 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติวิจัย 

 ข้อ ๒๗  เจ้าหน้าที่ซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ให้จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

 

การขออนุญาตลา 

 ข้อ ๒๘  ผู้ขออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสมาคม ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอ านาจอนุญาตการ ลา
โดยเร็ว 

 ข้อ ๒๙  ผู้ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันเริ่มลาเว้น แต่
อาการป่วยท าให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าวได้ ก็ให้เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ พร้อม
ทั้งซี้แจงเหตุผล 

 ข้อ ๓๐  ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัว ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเริ่มลาตามสมควร และต้อง 
ได้รับอนุญาตก่อน และจึงหยุดงานเพ่ือกิจส่วนตัวได้ แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นรีบด่วนอันไม่อาจรอรับการอนุญาตก่อน 
ได้ จะเสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชา แล้วหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวนั้นก็ได้ 

 

ผู้มีอ านาจอนุญาตการลา 

 ข้อ ๓๑  ให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่สมาคมได้ทุกกรณี 

 ข้อ ๓๒  เจ้าหน้าที่ซึ่งลาป่วย ลาคลอดบุตร หรือลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างครบ ก าหนด
ตามระเบียบแล้ว ถ้ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอลาต่ออีก หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะขออนุมัติ
คณะกรรมการเพ่ือขออนุญาตให้ลาก็ได้ การลาต่อดังกล่าวนี้ไม่ให้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างหาก การลานั้นเป็น
เวลารวมกันเกิน ๑๒๐ วัน 

 

การนับวันลา 

 ข้อ ๓๓  การลาในประเภทเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกันจะเป็นในปีเดียวกัน หรือไม่ก็ตามให้นับ 
เป็นการลาครั้งหนึ่ง  



 ส่วนวันหยุดราชการต่อเนื่องก่อนวันลา  ให้นับวันลาเริ่มตั้งแต่วันเปิดส านักงาน  ถ้าวันหยุดราชการ 
ต่อเนื่องหลังวันลาให้นับวันก่อนวันหยุดราชการเป็นวันหมดเขตการลา 

 ข้อ ๓๔  ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลา ถูกเรียกตัวกลับเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลา ให้ถือว่าวันลาสิ้นสุด   
ในวันก่อนวันกลับเข้าท างาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๓๕  ให้จัดท าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกวัน 

 ข้อ ๓๖  การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี้ หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เหตุ 
สุดวิสัย ให้ถือเป็นการขาดงาน นอกจากนั้นให้พิจารณาการลงโทษทางวินัยส าหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี 

 

หมวด ๕ 

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 ข้อ ๓๗  ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับตนเองในส่วน ที่รับ
ไม่เพียงพอจากเงินประกันสังคม 

 ข้อ ๓๘  บุคคลต่อไปนี้ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 

 เจ้าหน้าที่ผู้เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยเบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท/ปี หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ข้อ ๓๙  การจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้ 

  (๑) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล จากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยในและ 
ผู้ป่วยนอก ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง เว้นแต่ 

  ก. ค่าห้อง และค่าอาหารให้เบิกได้ตามที่คณะกรรมการก าหนด หรือให้เบิกค่าห้องและ ค่าอาหาร
ตามท่ีจ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาท 

  ข. ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม ให้เบิกได้ตามที่ 

คณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดส าหรับข้าราชการทั่วไป 

  (๒) ผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล จากสถานพยาบาลของเอกชนเบิกได้เฉพาะประเภทผู้ป่วย
ภายใน 

โดยให้เบิกค่ารักษาพยาบาลดังนี้ ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม ค่าห้อง และ
ค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการที่ได้จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
บาท (สามพันบาทถ้วน) ส าหรับระยะเวลารักษาพยาบาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ใน
กรณี เข้ารับการรักษาพยาบาลเกินสามสิบวันให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันละ 
๑๐๐ บาท หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครั้งแต่ละครั้งเป็นเวลาห่าง
กันไม่เกิน สิบห้าวัน ให้นับระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งหลังติดต่อกับการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในครั้งก่อน 



 ข้อ ๔๐  ในกรณีที่สถานพยาบาลทางราชการไม่มียา เลือด และส่วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน 
น้ ายาหรืออาหารทางเลือด ออกซิเจนหรืออวัยวะเทียมจ าหน่าย หรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอ๊กซ์
เรย์ แก่ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ ให้ผู้เข้ารับการรักษาซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลอง หรือเอ็กซ์เรย์จาก
สถาน พยาบาลเอกชนได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ผู้ตรวจรักษา 

 ข้อ ๔๑  ให้เจ้าหน้าที่ซึง่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน าใบเสร็จรับเงินค่ารักษา 
พยาบาล ที่จะเบิกได้ตามระเบียบนี้ มาขอเบิกเงินจากสมาคมโดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้ ขอ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ใช้ตามแบบที่ก าหนด 

 ข้อ ๔๒  หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกเงินปฏิบัติการ โดยมีเจตนาไม่สุจริต หรือทุจริตในอันที่จะเบิก 
เงินตามระเบียบนี้ให้เป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป และถ้าปรากฏว่าผู้นั้น เบิก
เงินไปแล้วให้คณะกรรมการเรียกเงินตั้งแต่คราวที่เบิกโดยไม่สุจริต หรือทุจริตนั้นคืนทันที 

 ข้อ ๔๓  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นคราวๆไป 

 

หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 

 ข้อ ๔๔  เจ้าหน้าที่ต้องรักษาวินัย ตามท่ีบัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้ไว้โดยเคร่งครัด อยู่
เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (๑) ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  (๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

  ห้ามมิให้อาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง 

หรือผู้อื่น 

  การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่ มิควร
ได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๓) ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของสมาคม 

  (๔) ต้องรักษาความลับของสมาคม การเปิดเผยความลับอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่กิจการสมาคม 

อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๕) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบและ 
ข้อบังคับ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายต่อสมาคม หรือจะ เป็น
การไม่รักษาประโยชน์ของสมาคมจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งและ  เมื่อ
เสนอความเห็นแล้วถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 



  การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วย 
กฏหมายระเบียบข้อบังคับเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๖) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่สมาคม จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้ การละทิ้งหรือทอดทิ้ง 
หน้าที่ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรงหรือละทิ้งหน้าที่ ติดต่อใน 
คราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือโดยมีพฤติกรรมการแสดงถึงความจงใจไม่ 
ปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องไม่กระท าการอย่างใดท่ีเป็นการกลั่นแกล้ง 
กันและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการยุยง ส่งเสริม
ให้เกิดการแตกความสามัคคี 

  (๘) ต้องต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมต่อสมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ผู้มาติดต่องานอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม 
หรือใช้วาจาไม่สุภาพ 

  (๙) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสียโดย 
ไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือที่หนักกว่า 
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรงถือเป็นความ 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๑๐) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่า 

เป็นการรายงานเท็จด้วย การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมอย่าง 
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  (๑๑) ต้องปฏิบัติงานโดยมิให้เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา 

เหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือคณะกรรมการมีมติ 

 ข้อ ๔๕  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควร กล่าวหาว่าการ 
ท าผิดทางวินัย 

  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่าง
ที่ดีการฝึกอบรมการสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาทัศนคติ 
จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ และขจัดเหตุที่อาจ 
ก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 

  เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานใน 
เบื้องต้นอยู่แล้วให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย จึง
จะยุติเรื่องได้ 



  เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือมีกรณีเป็นผู้สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าผิดวินัย 
โดยยังไม่มีพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชารับด าเนินการสอบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น ว่ากรณีมีมูลที่ควร 
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 

  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ และตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัติ 
หน้าที่ดังกล่าว โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการผิดวินัย 

 ข้อ ๔๖  โทษผิดวินัยมี  ๕  สถาน คือ 

  (๑) ภาคทัณฑ์ 

  (๒) ตัดเงินเดือน 

  (๓) ลดขั้นเงินเดือน 

  (๔) ปลดออก 

  (๕) ไล่ออก 

 ข้อ ๔๗  เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตาม
ความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ ลดโทษต่ า
กว่าปลดออก 

 ข้อ ๔๘  เจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมต่อความผิดถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการ 

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน 
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะลงโทษตัดเงินเดือน 

 ข้อ ๔๙  การลงโทษปลดออกหรือไล่ออก นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย  ๓  คน  ท าการ 
สอบสวน 

 การสอบสวนนั้นจะต้องท าให้เสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วัน ท าการนับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชา 
สอบสวนได้รับทราบค าสั่ง เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาก าหนดเป็นอย่างอ่ืนหากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่กรรมก่อนการสอบสวน 
พิจารณาถึงท่ีสุด ก็ให้สอบสวนต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

 เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานสอบสวนต่อคณะกรรมการพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรให้นายกสมาคมสั่งลงโทษตาม 

 ข้อ ๕๐  การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณา 
ด าเนินการและสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว ให้นายกสมาคมมีอ านาจ สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐ % เป็นเวลาไม่เกิน ๔ เดือน หรือสั่งลงโทษลดขั้นเงิน เดือน 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๒ ขั้น 



 ข้อ ๕๑  เจ้าหน้าทีผู่้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวน หรือ 
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดย 
ประมาท ถ้านายกสมาคมเห็นว่าหากให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ต่อไป อาจท าให้เกิดการเสียหายต่อสมาคม หรือจะเป็น 
อุปสรรคต่อการสอบสวนหรือผู้นั้นถูกคุมขังเป็นเวลาติดต่อกัน ๑๕ วัน นายกสมาคม อาจสั่งพักงานด้วยความเห็น 
ชอบของคณะกรรมการก็ได้ 

 การพักงาน ให้พักจนกว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ ถ้าผลการสอบสวนได้ความว่าผู้ถูกพักมิได้กระท า 
ความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองหรือกระท าความผิดวินัย แต่ไม่ร้ายแรงให้นายกสมาคมสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าท างาน 
ต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าส่วนเงินเดือนระหว่างพักงานนั้นผู้มิได้กระท าผิดและมิได้มีมลทินมัวหมอง ให้
จ่ายเต็ม  ส าหรับผู้กระท าความผิดวินัยแต่ไม่ร้ายแรงให้จ่ายครึ่งหนึ่งถ้าผู้ถูกสั่งพักงานถึงแก่กรรมก่อน สอบสวน
เสร็จสิ้นให้จ่ายถึงวันที่ผู้นั้นถึงแก่กรรม 

 ถ้าการสอบสวนพบว่าผู้ถูกสั่งพักงานได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือแม้จะไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าผู้ถูก สั่ง
พักงานได้กระท าผิดวินัย ตามที่ถูกกล่าวหา ถ้าพฤติการณ์ส่อไปในทางท่ีมีมลทินมัวหมองก็ให้นายกสมาคม สั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักงานนั้น 

 ให้นายกสมาคมรับผิดชอบ และระมัดระวังเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามวินัย ถ้ารู้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระท าผิด 
วินัย และอยู่ในอ านาจที่ตนจะลงโทษได้ให้ด าเนินการสั่งลงโทษได้ 

 ข้อ ๕๒  เมื่อได้สั่งลงโทษเจ้าหน้าที่แล้วต้องรายงานการลงโทษต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบทุกครั้ง 
หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการลงโทษ หรือการด าเนินการทางวินัยนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มี 
อ านาจที่จะสั่งเพิ่มโทษ หรือ ลดโทษ หรืองดโทษตามควรแก่กรณี 

 

หมวด ๗ 

การออกจากงาน 

 ข้อ ๕๓  เจ้าหน้าที่ออกจากงาน เมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 

  (๓) เกษียณอายุ 

  (๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

  (๕) ถูกให้ออกตามมติของคณะกรรมการ 

  (๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก 

  (๗) ถูกสั่งลงโทษไล่ออก 



 ข้อ ๕๔  เจ้าหน้าที่ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานย่อมท าได้ โดยยื่นใบลาออกต่อนายกสมาคม เมื่อ นายก
สมาคมอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากงานได้ ทั้งนี้ต้องยื่นใบลาออกก่อนวันที่ขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้
ได้รับอนุญาตให้ลาออกมีสิทธิ์ให้ได้รับเงินบ าเหน็จตามระเบียบนี้ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย แรงงาน 

 ข้อ ๕๕  เจ้าหน้าที่คนใดอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ ในปีทางบัญชีใดให้เจ้าหน้าที่คนนั้นออกจากสมาคม 
ตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชีเป็นต้นไป 

 ข้อ ๕๖  เจ้าหน้าที่ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ ให้ถือว่าออกจากสมาคมตั้งแต่วันที่นายกสมาคมสั่ง 

 ข้อ ๕๗  เจ้าหน้าที่คนใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ 
หน้าที่บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และคณะกรรมการเห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ 
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่สมาคมให้นายกสมาคมสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ 
รายงานต่อคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า  คณะกรรมการอาจมีมติให้ผู้นั้นออกจากงานก็ได้ ทั้งนี้มติให้ออกจากงาน 
จะต้องถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และให้เจ้าหน้าที่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

 

หมวด ๘ 

การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 

 ข้อ ๕๘  เจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ถูกนายกสมาคม หรือกรรมการกลั่นแกล้งหรือใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับสมาคมผู้นั้นอาจร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการได้ โดยร้องทุกข์ด้วยวาจา หรือ
ท าหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดข้ึน 

 ข้อ ๕๙  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ โดยท าหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน ๑๕ 
วัน นับตั้งแต่วันรับทราบค าสั่ง 

 ข้อ ๖๐  เมื่อคณะกรรมการ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ หรือการอุทธรณ์ ให้รีบพิจารณาและด าเนินการให้แล้ว 
เสร็จภายใน ๓๐ วัน ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 

            (นายทิพย์  ตวงวิไล) 

      นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 


