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ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
วาดวยวินัย การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2550
******************************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ขอ
79 (8) และขอ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดระเบียบวาดวยวินัย การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และ
ลูกจาง พ.ศ. 2550 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวย
วินัย การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2550"
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวยวินัย การ
สอบสวน และการลงโทษสําหรับเจาหนาที่และลูก จาง พ.ศ.2544 และระเบียบที่ไดรับการแกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ ใหใชระเบียบนี้แทน”
ขอ 4 เจาหนาที่และลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 5 วินัยซึ่งเจาหนาที่และลูกจางตองรักษา มีดังตอไปนี้
(1) ตองสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ตองรักษาความลับของสหกรณและไมเปนปฏิปกษตอขบวนการสหกรณ
(3) ตองใหการตอนรับ คําชี้แจง ความสะดวก ความเปนธรรม และความ
สงเคราะหแกผูมาติดตอในกิจการของสหกรณโ ดยมิชัก ชา ทั้งตองสุภ าพเรียบรอยตอสมาชิก ของ
สหกรณและประชาชนทั่วไป หามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยามบุคคลใด ๆ
(4) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยูในความ
สุจริต หามมิใหกดขี่ ขมเหงหรือเบียดเบียนผูใ ด และหามมิใหอาศัยงานในหนาที่ของตน ไมวาใน
ทางตรงหรือทางออมหาผลประโยชนแกตน หรือผูอื่น
(5) ตองขวนขวายปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะและรวดเร็ว ใหเกิดผลดีและ
ความกาวหนาแกสหกรณและสมาชิกของสหกรณ ทั้งเอาใจใส ระมัดระวังผลประโยชนของสหกรณ
(6) ตองไมรายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา

- 119 (7) ตองปฏิบัติต ามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผน และวิธีปฏิบัติข อง
สหกรณ
(8) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการของสหกรณ จะละทิ้ง หรือทอดทิ้งหนาที่
ไมได ทั้งนี้โดยจะตองปฏิบัติหนาที่และดํารงตําแหนงในสหกรณใดสหกรณหนึ่งเพียงแหง เดียว
เทานั้น หามมิใหเปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัทใด ๆ
(9) ตอ งสุ ภ าพเรี ย บร อ ย เชื่ อ ฟ ง และไม แ สดงความกระด า งกระเดื่ อ งต อ
ผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติต ามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่ งในกิจการของ
สหกรณโดยชอบ ในการปฏิบัติกิจการของสหกรณ หามมิใหกระทําการขามผูบังคับบัญชา เหนือตน
เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว
(10) ตองรักษาชื่อเสียงมิใหขึ้นชื่อวาประพฤติชั่ว หามมิใหประพฤติในทางที่อาจทํา
ใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพสุราหรือของมึนเมา
อยางอื่นจนไมสามารถครองสติได เสพยาเสพติดใหโทษ มีหนี้สินรุงรัง เลนการพนัน กระทําหรือ
ยอมใหผูอื่นกระทําการอื่นใด ซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
(11) ตองไมเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นในเวลาปฏิบัติหนาที่เปนอันขาด
(12) ตองรวมมือชวยเหลือกันในกิจการของสหกรณ ตองรักษาความสามัคคีบรรดา
ผูอยูในวงงานของสหกรณ และตองไมกระทําการใด ๆ อันอาจเปนเหตุกอใหเกิดการแตกแยกสามัคคี
หรือกอใหเกิดความกระดางกระเดื่องในบรรดาผูอยูในวงงานสหกรณ
(13) ตองรวมมือประสานงานดวยดีกับสวนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับ
กิจการสหกรณ
ขอ 6 โทษผิดวินัย มี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดขั้นเงินเดือน
(4) ใหออก
(5) ไลออก
ขอ 7 การลงโทษไลออกนั้น ใหกระทําในกรณีเจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงดังระบุไวตอไปนี้
(1) เปด เผยความลับของสหกรณ หรือเปน ปฏิปกษตอขบวนการสหกรณหรือ
สหกรณจนเปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณ
(2) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(3) ตองคําพิพากษาใหเปนคนลมละลาย
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(5) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ เปนเหตุใหเสียหายแก
สหกรณอยางรายแรง
(6) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโดยชอบ และการขัดคําสั่ง
นั้น เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(7) ละทิ้งหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(8) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเสียหายแกสหกรณอยางรายแรง
(9) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
(10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผูมาติดตอในกิจการของสหกรณ หรือกดขี่ขมเหง หรือ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ
(11) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุอันควร
ขอ 8 การลงโทษใหออกนั้น ใหกระทําในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัย เปน
เหตุใหเสียหายแกสหกรณแตไมถึงขั้นรายแรง ดังระบุไวตอไปนี้
(1) รายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นที่ไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา
(2) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ
(3) ละทิ้งหนาที่เนือง ๆ
(4) ประมาทเลินเลอในหนาที่เนือง ๆ
(5) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงานเปนนิจสิน
(6) ประพฤติตนเปนที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ขอ 9 การลงโทษไลออกและใหออกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูบังคับบัญชา
ตําแหนงผูจัดการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย กรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่
ตําแหนงไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาอยางนอยสามคน เพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้น ใหกระทําใหเสร็จโดยเร็ว อยางชาไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่
ประธานกรรมการสอบสวนไดทราบคําสั่ง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการจะกําหนดเปนอยางอื่น
แมผูถูกกลาวหาตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุดก็ใหสอบสวนตอไปจนเสร็จ เมื่อสอบสวน
เสร็จ แลว ใหค ณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงาน พรอมทั้งสํานวนการสอบสวน ตอผูสั่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจ ารณาใหความเห็น และเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ
ดําเนินการ
ขอ 10 ในกรณีตอไปนี้ ใหถือวาเปนกรณีความผิดที่ ปรากฏชัดแจง ใหลงโทษไลออก
โดยไมตองตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
(1) ทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
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(3) ทําความผิดเกี่ยวกับทุจ ริตตอหนาที่ และใหถอยคําสารภาพตอผูบังคับบัญชา
พนักงานสอบสวน หรือศาล หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวาทําความผิดเชนนั้น แมจะมิใหจําคุกก็ตาม
(4) ขาดงานติดตอกันเกินกวา 15 วัน และผูบังคับบัญชาไดสอบสวนแลวเห็นวาไม
มีเหตุอันสมควร
ในกรณีดังกลาวใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงาน พรอมดวยหลักฐานตามลําดับ จนถึง
คณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีหลักฐานฟงไดตามรายงานนั้น ก็ให
ไลออกได
ขอ 11 เมื่อเจาหนาที่หรือลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย จนมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ถาผูบังคับบัญชาเห็นวา หากผูนั้นคงอยูในหนาที่จ ะเปนการ
เสียหายแกสหกรณ ก็ใหรายงานตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาสั่งพักงาน
การพัก งานนั้น ใหพัก จนกวาการสอบสวนพิจ ารณาถึงที่สุด ถาการสอบสวน
พิจารณาไดความวาผูถูกสัง่ พักมิไดกระทําความผิด และไมมีมลทินมัวหมองก็ดี หรือผูถูกสั่งพักได
กระทําผิดวินัยไมรายแรงก็ดีคณะกรรมการดําเนินการตองสั่งใหผูนั้นกลับเขาทํางานในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงที่เทียบเทา สวนเงินเดือนหรือคาจางในระหวางพัก งานนั้น ในกรณีแรกใหจายเต็ม
อัตรา ในกรณีหลังใหจายกึ่งอัตรา ถาผูถูกสั่งพักตายกอนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ใหจายถึง
วันที่ผูนั้นตาย
ถาการสอบสวนพิจารณาไดความเปนสัตยวา ผูถูกสั่งพักไดกระทําผิดวินัยจริง ให
ไลออกตามขอ 6 หรือใหออกตาม ขอ 7 ตั้งแตวันที่พักงาน หรือแมจะไมไดความเปนสัตยวาผูถูก
สั่งพักไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกลาวนั้นอยู ใหเลิกจาง
ตาม ขอ 40 แหงระเบียบวาดวยเจาหนาที่และลูกจาง
ขอ 12 ในกรณีที่เจาหนาที่หรือลูกจางกระทําผิดวินัย แตโทษไมถึงไลออกหรือใหออก
ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้น เงิน เดือนหรือตัด เงิน เดือนก็ได หรือถาเห็น วามีเหตุอัน ควร
ลดหยอน หรือเปนความผิดเล็กนอยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑโดยแสดงความผิดนั้นใหปรากฏเปน
หนังสือ และจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได
การลงโทษตามวรรคแรก สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางในตําแหนงตั้งแตหัวหนา
งานลงไป ใหผูจัดการหรือผูชวยผูจัดการมีอํานาจสั่งลงโทษได
ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน หากตองลดเกินกวาขั้นต่ําสุดของตําแหนงก็ใหลดใน
ขั้นเงินเดือนสําหรับตําแหนงถัดลงไปได
โทษลดขั้น เงิน เดือนหรือโทษตั ดเงินเดือนนั้น ผูบังคับบัญชาจะลงโทษผูอยูใ ต
บังคับบัญชาที่กระทําผิดวินัยไดครั้งหนึ่งไมเกินอัตราตอไปนี้

- 122 ผูบังคับบัญชา

ลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน
ไมเกิน กําหนดเวลาไมเกิน กําหนดสวนเงินเดือนไมเกิน
คณะกรรมการดําเนินการ 2 ขั้น
6 เดือน
30%
ผูจัดการ
2 ขั้น
4 เดือน
20%
ผูชวยผูจัดการ
1 ขั้น
3 เดือน
10%
ขอ 13 ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตผูจัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจาหนาที่และลูกจาง
ในบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวินัย
ถา ผูบั งคั บบั ญชารู วา ผูอ ยูใ ตบั งคั บบั ญชากระทํ าผิ ด วิ นัย ผูบั งคั บบั ญชาจะต อ ง
พิจารณาวาความผิดของผูนั้นอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษ ถาเห็นวาความผิดนั้น ควรจะตอง
ลงโทษมากไปกวาที่ตนมีอํานาจลงโทษ ก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพื่อใหลงโทษ
ตามสมควร
ถาผูบังคับบัญชาคนใดรูวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย แตไมจัดการลงโทษ
หรือลงโทษไมเปนการสุจริต ใหถือวาผูบังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 14 เมื่อผูมีอํานาจลงโทษไดสั่งลงโทษแลว ตองเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลําดับ
จนถึงคณะกรรมการดําเนินการ
หากผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งลงโทษเห็นวาโทษที่ลงนั้นเบาไป ใหมีอํานาจที่จะสั่ง
เพิ่มโทษไดแตโทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไวแลวเดิม ตองไมเกินอํานาจของผูสั่งใหมนั้น
ขอ 15 เจาหนาที่หรือลูกจางที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมก็
อาจอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการได ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณไมเปนเหตุใหรอการลงโทษตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดรับและพิจารณาอุทธรณแลวจะยกโทษ ลดโทษ
เพิ่มโทษ หรือยืนตามคําสั่งเดิมก็ได ทั้งนี้ โดยปกติใหกระทําใหเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแตวัน
ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550

(ลงชื่อ)
(นายไพบูลย จิรธรรมโอภาส)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด

