ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
วาดวย การลาและการจายเงินระหวางลา
สําหรับพนักงาน ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ขอ ๖๒ (๙) และขอ ๘๓ (๗)
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๒๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐
เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ไดกําหนดระเบียบฯ ว9าดวยการลาและ
การจ9ายเงินเดือนระหว9างลา สําหรับพนักงาน ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๐ ไวดังต9อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกว9า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว9าดวยการลาและ
การจ9ายเงินเดือนระหว9างลา สําหรับพนักงาน ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตัง้ แต9วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐ เป?นตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบ ประกาศ หรือมติอื่นใดที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ“
หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“คณะกรรมการการดําเนินการ“ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“ประธานกรรมการ“
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“ผูจัดการ“
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย
จํากัด
“พนักงานและลูกจางประจํา“
หมายถึง พนักงานและลูกจางประจําของสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

หมวด ๒
ประเภทการลา
ขอ ๕. การลาแบ9งออกเป?น ๖ ประเภท คือ
(๑) การลาปDวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลากิจส9วนตัว
(๔) การลาอุปสมบท
(๕) การลาเขาระดมราชการทหาร
(๖) การลาพักผ9อนประจําปE
การลาป.วย
ขอ ๖. พนักงาน ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสหกรณของสหกรณ จะลาปDวยเพื่อรักษาตัวเมื่อ
มีอาการปDวยในปEหนึ่ง ๆ ไดโดยไดรับเงินเดือนหรือค9าจางเต็มไม9เกิน ๓๐ วัน และเงินเดือนกึ่งหนึ่งอีกไม9เกิน
๓๐ วัน

พนักงาน หรือลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของสหกรณ ซึ่งลาปDวยเพราะประสบอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติงานในหนาที่จะลาปDวยโดยไดรับเงินเดือนหรือค9าจางเต็มไดตลอดเวลาที่ตองรักษาตัวแต9
ไม9เกิน ๑๘๐ วัน ถาเกิน ๑๘๐ วัน ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม
การลาคลอดบุตร
ขอ ๗. พนักงานหรือลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสหกรณซึ่งเป?นหญิงมีครรภจะลาคลอดบุตร
ไดตามความจําเป?นโดยไดรับเงินเดือน หรือ ค9าจางเต็มไม9เกิน ๙๐ วัน และใหลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดอีกไม9เกิน
๓๐ วัน ทั้งนี้ใหยื่นใบรับรองแพทยแผนปLจจุบันชั้นหนึ่ง พรอมกับใบลา ในระหว9างลากิจเพื่อ เลี้ยงดูบุตรจะ
ไม9ไดรับเงินเดือนหรือค9าจาง
การลากิจสวนตัว
ขอ ๘. พนักงาน หรือ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวของสหกรณ จะลากิจส9วนตัวโดยไดรับ
เงินเดือน หรือ ค9าจางเต็มใน ปEหนึ่ง ๆ ไม9เกิน ๓๐ วัน แต9ในปEที่เริ่มเขาทํางาน ถาไดรับการบรรจุหลัง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน จะลาไดไม9เกิน ๑๕ วัน
การลาอุปสมบท
ขอ ๙. พนักงาน หรือ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวสหกรณซึ่งไม9เคยอุปสมบท และไดทํางาน
ประจําในสหกรณมาแลวไม9นอยกว9า ๒ ปE จะลาเพื่ออุปสมบทไดโดยไดรับเงินเดือนหรือค9าจางเต็มไม9เกิน ๑๒๐
วัน เมื่อผูนั้นลาสิกขาบทแลว ตองกลับเขาทํางานโดยเร็ว
การลาเขาระดมราชการทหาร
ขอ ๑๐. พนักงาน หรือ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวสหกรณ ซึ่งถูกเรียกเขาระดมราชการทหาร
ตองรายงานต9อ ประธานกรรมการภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแต9วันรับหมายเรียก และจะลาโดยไดรับเงินเดือน
หรือค9าจางเต็มไดตลอดเวลาที่เขาระดมราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนการระดมแลว กลับเขามาทํางานโดยเร็ว
การลาพักผอนประจําป1
ขอ ๑๑. พนักงาน หรือ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวสหกรณ มีสิทธิจะลาพักผ9อนประจําปE ใน
ปEหนึ่งได ๑๐ วันทําการโดยไม9ถือเป?นวันลา ถาไดรับการบรรจุหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ไม9มีสิทธิลาพักผ9อน
ประจําปE และถาปEใดเจาหนาที่ผูใดมิไดลาพักผ9อนประจําปE หรือลาแลวแต9ไม9ครบวันทําการ ใหสะสมวันลาที่ยัง
ไม9ไดลาในปEนั้น รวมกับปEต9อๆ ไปได แต9วันลาพักผ9อนสะสมกับวันลาพักผ9อนในปEปLจจุบันจะตองไม9เกิน ๒๐ วัน
การลาพักผ9อนประจําปE จะลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได
หมวด ๓
การขออนุญาตลา
ขอ ๑๒. ผูขออนุญาตตองเสนอใบลาตามแบบของสหกรณต9อผูมีอํานาจ ซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตการลา
โดยเร็ว
ขอ ๑๓. ผูขออนุญาตลาปDวย หรือ ลาคลอดบุตร ตองเสนอใบลาต9อผูมีอํานาจก9อน หรือวันเริ่มลา
เวนแต9อาการปDวยทําใหไม9สามารถเสนอใบลาในวันดังกล9าว จึงใหเสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล
ขอ ๑๔. ผูขออนุญาตลากิจส9วนตัวหรือลาพักผ9อน ตองเสนอใบลาต9อผูมีอํานาจก9อนวันเริ่มลาตาม
สมควร และตองไดรับอนุญาตก9อนแลว จึงหยุดงานเพื่อกิจส9วนตัว หรือพักผ9อนได แต9ในกรณีลากิจส9วนตัว

ที่มีเหตุจําเป?นไม9อาจรอรับอนุญาตก9อนได จะเสนอใบลาพรอมกับชี้แจงเหตุผลจําเป?นต9อผูบังคับบัญชา แลว
หยุดงานเพื่อกิจส9วนตัวได
ขอ ๑๕. ผูขออนุญาตลาอุปสมบท ตองเสนอใบลาต9อผูบังคับบุญชาล9วงหนาก9อนวันอุปสมบทไม9นอย
กว9า ๓๐ วัน เมื่อไดรับอนุญาตต9อประธานกรรมการแลว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได
ขอ ๑๖. พนักงานหรือลูกจางประจําสหกรณ ซึ่งถูกเรียกเขาระดมราชการทหาร เมื่อไดรับรายงาน
และเสนอใบลาต9อผูมีอํานาจแลว ใหระดมตามที่กําหนดในหมายเรียกเขาระดมนั้นได โดยไม9ตองรอรับคําสั่ง
อนุญาต
หมวด ๔
ผูมีอํานาจอนุญาตลา
ขอ ๑๗. ใหผูจัดการมีอํานาจอนุญาตการลาทุกประเภท ของพนักงาน หรือ ลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราวซึ่งลาในปEหนึ่งไม9เกิน ๓๐ วัน จะเป?นการลาต9อเนื่องกันหรือไม9ก็ตาม นอกจากการลาอุปสมบท
ขอ ๑๘. ใหประธานกรรมการมีอํานาจอนุญาตการลาทุกประเภท นอกเหนือจากขอ ๑๗ ของพนักงาน
สหกรณไดตามระเบียบนี้
ขอ ๑๙. พนักงานหรือลูกจางประจําสหกรณ ซึ่งลาปDวย ลาคลอดบุตร หรือลากิจส9วนตัว โดยไดรับ
เงินเดือน หรือ ค9าจางครบกําหนดตามระเบียบแลว ถาขอลาต9อประธานกรรมการ
หมวด ๕
การนับวันลา
ขอ ๒๐. การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปEทางบัญชีของสหกรณ
ขอ ๒๑. ถาการมอบหมายหนาที่การงาน ใหนับวันลาเริ่มตั้งแต9วันมอบเป?นตนไป ถามอบภายหลัง
เที่ยงวันใหนับเริ่มตั้งแต9วันรุ9งขึ้นวันลาเป?นวันสิ้นสุดในวันก9อนวันรับมอบ ถารับมอบภายหลังเที่ยงวันใหถือว9า
สิ้นสุดในวันรับมอบ
ขอ ๒๒. ถาวันหยุดทํางานของสหกรณอยู9วันลาประเภทเดียวกันไม9ใหนับวันหยุดทํางานดังกล9าว
เป?นวันลาดวย ซึ่งผูขออนุญาตไม9ตองระบุรวมไวในใบลาส9วนวันหยุดทํางานที่ต9อเนื่องก9อนหรือหลังวันลา ไม9นับ
รวมวันลา
ขอ ๒๓. ถาผูไดรับอนุญาตใหลาถูกเรียกกลับเขาทํางานก9อนครบกําหนดการลา ตามความในขอ ๒๑
ใหถือว9าวันสิ้นสุดในวันก9อนวันกลับเขาทํางาน หรือในวันก9อนวันเดินทางกลับแลวแต9กรณี
หมวด ๖
ขอเบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๔. ผูไดรับอนุญาตใหลากิจส9วนตัวหรือลาพักผ9อน ถาสหกรณเห็นว9ามีความจําเป?นแก9กิจการของ
สหกรณ จะเรียกใหผูรับอนุญาตใหกลับเขาทํางานก9อนกําหนดการลาก็ได
ขอ ๒๕. การหยุดงานโดยไม9เสนอใบลาตามระเบียบนี้ หรือการหยุดงานโดยไม9ไดรับอนุญาตใหลา
ตามระเบียบนี้ เวนแต9เกิดจากเหตุสุดวิสัยใหถือเป?นการขาดงานและใหหักเงินหรือค9าจางส9วนเฉลี่ยรายวัน
ตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นใหพิจารณาโทษทางวินัยสําหรับผูขาดงานตามควรแก9กรณี

ขอ ๒๖. ใหประธานกรรมการเป?นผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐
(นายมะณู บุญศรีมณีชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

