
 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหารจํากัด 

วาดวยวินัยการสอบสวนและการลงโทษสําหรับบุคคลท่ีมาปฏิบตัิงานในสหกรณ 
พ.ศ. 2559 

-------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด   ขอ  79  (8)  
และขอ  107  (14 )  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 คร้ังที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม  2558  
มีมติใหกําหนดระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวน และการลงโทษสําหรับสําหรับบุคคลที่มาปฏิบัติงานใน
สหกรณ ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา“ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหารจํากัดวาดวยวินัยการ
สอบสวนและการลงโทษสําหรับบุคคลที่มาปฏิบัติงานในสหกรณพ.ศ. 2559” 

  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประธานกรรมการลงนาม 
  ขอ 3 วินัยสําหรับบุคคลที่มาปฏิบัติงานในสหกรณตองรักษาและขอกําหนดทั่วไปมีดังตอไปนี้ 
 3.1การปฏิบัติงาน ใหผูมาปฏิบัติงานลงลายมือชื่อเพื่อปฏิบัติที่ ผูจัดการหรือผูที่
ผูจัดการมอบหมาย(ยกเวน ผูจัดการ, รองผูจัดการ,ผูชวยผูจัดการ, เจาหนาที่บัญชี, เจาหนาที่โปรแกรมและ
เจาหนาที่กรรมวิธีขอมูล มีรายละเอียด ดังนี ้
   3.1.1 ผูที่ไดรับอนุญาตจากตนสังกัดใหมาปฏิบัติงานสหกรณไดตั้งแตชวงเชาใหลง
ลายมือชื่อกอนเวลา 0830 หากเกินกําหนดนี้ถือวาสาย และถาสาย 3 ครั้งติดตอกันถือวาขาดงาน 1 วัน 
   3.1.2 ผูที่ไดรับอนุญาตจากตนสังกัดใหมาปฏิบัติงานสหกรณไดในชวงบายใหลง
ลายมือชื่อกอนเวลา 1300 หากเกินกําหนดนี้ถือวาสาย และถาสาย 3 คร้ังติดตอกันถือวาขาดงาน 1 วัน
รวมถึงตองเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 6 ชม. หรือใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการหรือรองผูจัดการในการ
อนุญาตใหกลับกอนเวลาไดหากไมมีงานติดคาง 
   3.1.3 ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ตองใชความชํานาญและความสามารถเฉพาะดาน 
ไดแก เจาหนาที่บัญชี,  เจาหนาที่โปรแกรมและเจาหนาที่กรรมวิธีขอมูล ใหปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      3.1.3.1 ผูปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่บัญชี ตองมาปฏิบัติงานดาน
บัญชีหลังสหกรณปดทําการใหแลวเสร็จและเปนปจจุบันวันตอวันตามมาตรฐานบัญชีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนด 
      3.1.3.2 เจาหนาที่โปรแกรม ตองมาดําเนินการแกไขสิ่งอุปกรณเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบที่ขัดของใหใชงานไดโดยเร็วเม่ือไดรับจากแจงจากเจาหนาที่ผูใชงานรวมถึง
ตองนําขอมูลการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะและขอมูลการประชาสัมพันธขึ้นเว็บไซตสหกรณ 

/ภายใน 3 วันนับแตวัน... 
 
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ประธานกรรมการลงนามหรือไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในเร่ือง
การประชาสัมพันธ 



       3.1.3.3 เจาหนาที่กรรมวิธีขอมูลตองมาดําเนินการบันทึกรายการทํา
ธุรกรรมแตละวันใหเปนปจจุบันรวมถึงการประมวลผลและการนําสงขอมูลหักเงินชําระหนี้ของสมาชิก
ประจําเดือนในทันตามหวงเวลาที่ทางราชการและสหกรณกําหนด 
 3.2 ตองสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 3.3 ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ 
 3.4 ตองใหการตอนรับใหคําชี้แจงความสะดวกความเปนธรรมและความสงเคราะหแก
ผูมาติดตอในกิจการของสหกรณโดยมิชักชาทั้งตองสุภาพเรียบรอยตอสมาชิกของสหกรณและประชาชนทั่วไป
หามมิใหดูหม่ินเหยียดหยามบุคคลใดๆ 
 3.5 ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยเที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต
หามมิใหกดขี่ขมเหงหรือเบียดเบียนผูใดและหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตนไมวาในทางตรงหรือทางออม
หาผลประโยชนแกตนหรือผูอื่น 
 3.6 ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและรวดเร็วใหเกิดผลดแีละ
ความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณทั้งเอาใจใสระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ 
 3.7 ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
 3.8 ตองปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบคําสั่งแบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ 
 3.9 ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณจะละทิ้งหรือทอดทิง้หนาที่ไมได
ทั้งนี้โดยจะตองปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงในสหกรณหนึ่งเพียงแหงเดียวเทานั้นหามมิใหเปนหุนสวน, 
เปนผูจัดการหรือเปนกรรมการผูจัดการในหางหุนสวนหรือบริษัทใดๆ 
 3.10 ตองสุภาพเรียบรอยเชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชาผู
อยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบในการปฏิบัติ
กิจการของสหกรณหามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตนเวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งให
กระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษเปนคร้ังคราว 
 3.11ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่วหามมิใหประพฤติในทางที่อาจทํา 
ใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่เชนประพฤติตนเปนคนเสเพลเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นจน
ไมสามารถครองสติไดเสพยาเสพติดใหโทษมีหนี้สินรุงรังเลนการพนันกระทําหรือยอมใหผูอื่นกระทําการอื่นใด
ซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 
 3.12 ตองไมเสพสุราหรือของเมาอยางอื่นในเวลาปฏิบัติหนาที่เปนอันขาด 
 3.13 ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณตองรักษาความสามัคคีบรรดาผูอยู
ในวงการของสหกรณและตองไมกระทําการใดๆอันอาจเปนเหตุกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคีหรือ
กอใหเกิดความกระดางกระเดื่องในบรรดาผูอยูในวงการสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/3.14 ตองรวมมือประสานงาน... 
 



 3.14 ตองรวมมือประสานงานดวยกับสวนราชการหรือสถาบันอื่นที่เก่ียวของกับ 
กิจการสหกรณ 
  ขอ 4 โทษผิดวินัย 5สถานคือ 
   (1) ไลออกจากสหกรณ โดยสงตัวกลับตนสังกัด 
   (2) ใหออกจากสหกรณ โดยสงตัวกลับตนสังกัด 
   (3) ลดขั้นเงินสมนาคุณ 
   (4) ตัดเงินสมนาคุณ 
   (5) ภาคทัณฑ 
  ขอ5 การลงโทษใหไลออกจากสหกรณ โดยสงตัวกลับตนสังกัดนั้นใหกระทําในกรณีบุคคล
ที่มาปฏิบัติงานสหกรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงดังระบุไวตอไปนี้ 
   (1) เปดเผยความลับของสหกรณหรือเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณหรือสหกรณ
จนเปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณ 
   (2) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุ
โทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
   (3) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
   (4) ทุจริตตอหนาที่ 
   (5) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับสหกรณเปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยาง
รายแรง 
   (6) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบและการขัดคําสั่งนั้น
เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 
   (7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหเสยีหายแกสหกรณอยางรายแรง 
   (8) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง 
   (9) ประพฤติชั่วอยางรายแรง 
   (10) ดูหม่ินเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณหรือกดขี่ขมเหงหรือ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ 
   (11) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 7วันไมมีเหตุอันควร 
   (12) มาปฏิบัติงานสายเปนประจํา 
  ขอ 6 การลงโทษใหออกและสงตัวกลับตนสังกัดนั้นใหกระทําในกรณีที่บุคคลที่มาปฏิบัติงาน
สหกรณกระทําผิดวินัยเปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณแตไมถึงขั้นรายแรงดังระบุไวดังตอไปนี้ 
   (1) รายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
   (2) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ 
   (3) ละทิ้งหนาที่ 
 
 
 
 
 
 

/(4) ประมาทเลินเลอในหนาที…่ 
 



   (4) ประมาทเลินเลอในหนาที ่
   (5) ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนรวมงาน 
   (6) ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ 
   (7) มาปฏิบัติงานสายเปนประจํา 
  ขอ 7 การลงโทษไลออกและใหออกนั้นใหคณะกรรมการดําเนินการหรือผูบังคับบัญชา 
ตําแหนงผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ตําแหนงไมต่ํากวาผู
ถูกกลาวหาอยางนอยสามคนเพื่อสอบสวน 
  การสอบสวนนั้นใหกระทําใหเสร็จโดยเร็วอยางชาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนไดทราบคําสั่งเวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเปนอยางอื่นแมผูถูกกลาวหาตาย
กอนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จเม่ือสอบสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงานพรอมทั้งสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาให
ความเห็นและเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ 
  ขอ 8 ในกรณีตอไปนี้ใหถือวาเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงใหลงโทษไลออกโดยไมตอง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   (1) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิด 
ลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท 
   (2) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย 
   (3) ทําความผิดเก่ียวกับทุจริตตอหนาที่และใหถอยคําสารภาพตอผูบังคับบัญชา 
พนักงานสอบสวนหรือศาลหรือคําพิพากษาถึงที่สุดวาทําความผิดเชนนั้นแมจะมิใหจําคุกก็ตาม 
   (4) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 7วันและผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุ
อันสมควรในกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานพรอมดวยหลักฐานตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานนั้นก็ใหไลออกได 
  ขอ 9 เม่ือบุคคลที่มาปฏิบัติงานในสหกรณผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจนมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญาเวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาทถาผูบังคับบัญชาเห็นวาหากผูนั้นคงอยูในหนาที่จะเปนการเสียหายแก
สหกรณก็ใหรายงานตามลําดบัจนถึงคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาสั่งพักงาน 
  การพักงานนั้นใหพักจนกวาการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดถาการสอบสวนพิจารณาไดความ
วาผูถูกสั่งพักมิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินมัวหมองก็ดีหรือผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ดี 
คณะกรรมการดําเนินการตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงที่เทียบเทาสวนเงิน
สมนาคุณในระหวางพักงานนั้นในกรณีแรกใหจายเต็มอัตราในกรณีหลังใหจายก่ึงอัตราถาผูถูกสั่งพักตายกอน
การสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดใหจายถึงวันที่ผูนั้นตาย 
 

 
 
 
 
 
 

/ถาการสอบสวนพิจารณา… 
 



  ถาการสอบสวนพิจารณาไดความเปนสัตยวาผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยจริงใหไลออกตาม 
ขอ5 หรือใหออกตามขอ6 ตั้งแตวันพักงานหรือแมจะไมไดความเปนสัตยวาผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกลาวนั้นอยูใหเลิกจายเงินสมนาคุณ 
  ขอ 10 ในกรณีที่ผูมาปฏิบัติงานในสหกรณกระทําผิดวินัยแตโทษไมถึงไลออกหรือใหออก
ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ไดหรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอนหรือเปน
ความผิดเล็กนอยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดนั้นใหปรากฏเปนหนังสือและจะใหทําทัณฑบนไว
ดวยก็ได 
  การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับบุคคลที่มาปฏิบัติงานในสหกรณในตําแหนงตั้งแตหัวหนา
งานลงไปใหผูจัดการ/รองผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ มีอํานาจสั่งลงโทษได 
  ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินสมนาคุณหากตองลดเกินกวาขั้นต่ําสุดของตําแหนงก็ใหลดในขั้นเงิน
สมนาคุณสําหรับตําแหนงถัดลงไปได  ซึ่งโทษลดขั้นเงินสมนาคุณหรือโทษตัดเงินสมนาคุณนั้นผูบังคับบัญชา
จะลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัยไดคร้ังหนึ่งไมเกินอัตราตอไปนี้ 
 

ผูบังคับบัญชา ลดขั้นเงินสมนาคุณ 
ไมเกิน 

ตัดเงินสมนาคุณ 
กําหนดเวลาไมเกิน กําหนดสวนเงินสมนาคุณ

ไมเกิน 
คณะกรรมการดําเนินการ 3 ขั้น 6 เดือน 30% 
ผูจัดการ/ผูทําหนาที่ 2 ขั้น 4 เดือน 20% 
รองผูจัดการ 1 ขั้น 2 เดือน 10% 
ผูชวยผูจัดการ 0.5 ขั้น 1 เดือน 5% 
 
  ขอ 11 ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังบุคคลที่มาปฏิบัติงาน
ในสหกรณในบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวินัยถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาวาความผิดนั้นอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษถาเห็นวาความผิดนั้นควรจะตอง
ลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอํานาจลงโทษก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อใหลงโทษตามสมควร 
  ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยแตไมจัดการลงโทษหรือลงโทษ
ไมเปนการสุจริตใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัย 
  ขอ 12 เม่ือผูมีอํานาจลงโทษไดสั่งการลงโทษแลวตองเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับ
จนถึงคณะกรรมการดําเนินการ 
  หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษเห็นวาโทษที่ลงนั้นเบาไปใหมีอํานาจที่จะสั่งเพิ่มโทษไดแต
โทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไวเดิมตองไมเกินอํานาจของผูสั่งใหมนั้น 
 

 
 
 
 
 
 

/ขอ 13 บุคคลที่มาปฏิบัติงาน… 



 
 
  ขอ 13 บุคคลที่มาปฏิบัติงานในสหกรณถูกลงโทษฐานผิดวินัยถาเห็นวาตนไมไดรับความ 
เปนธรรมก็อาจอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการไดภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันทราบคําสั่ง 
  การอุทธรณไมเปนเหตุรอการลงโทษตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดรับและพิจารณาอุทธรณแลวจะยกโทษลดโทษหรือเพิ่มโทษ
หรือยืนตามคําสั่งเดิมก็ไดทั้งนี้โดยปกติใหกระทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับอุทธรณคําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนอันสิ้นสุด 
 
   ประกาศ        ณ       วันที่    9    ตุลาคม     พ.ศ.2558 

      พลเอก  

       (สุรชาติ      เหลือพรอม) 
                        ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหารจํากัด 


