
 
 

 

 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการบริหารบุคคลและข้อบังคับการท างานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 

.............................................. 
 
                       เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามความข้อ 78(9) ข้อ 91                
ข้อ 99 และขอ้ 108(6)  แหง่ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554  และที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที ่24  ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีมตกิ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยการบริหารบุคคลและข้อบงัคับการท างานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)              
พ.ศ. 2563 ดังนี ้
                       ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยการบริหาร
บุคคลและข้อบงัคบัการท างานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2563” 
                       ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่มีมติเป็นต้นไป 
                       ข้อ 3  ให้ยกเลิกความข้อ 42  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย      
การบริหารบคุคลและข้อบงัคบัการท างานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
                             “ข้อ 42  ในรอบปีที่แลว้ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน หรือหน้าที่อื่นที่สหกรณ์
มอบหมายให้ปฏิบัติ เป็นเวลาท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน และการพิจารณาขึ้นเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนระยะเวลา         
ที่ปฏิบัติงานในรอบปบีัญชีสหกรณ์ และต้องมีคณุสมบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ าของคุณสมบัติตามความข้อ 43 จึงจะมีสิทธิได้รับ    
การพิจารณาให้ขึ้นเงินเดือน” 
                       ข้อ 4  ให้ยกเลิกความข้อ 43  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย      
การบริหารบคุคลและข้อบงัคบัการท างานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
                             “ข้อ 43  เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ขึ้นเงินเดือนประจ าปี  จะต้องมีเกณฑ์ขั้นต่ าของ
คุณสมบัติในรอบปีทีแ่ล้ว ดังต่อไปนี้ 
                                (1) มีเวลาปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ 42 
                                (2) ไม่ถูกลงโทษเพราะกระท าผิดวินัย 
                                (3) ไม่ถูกสั่งพักงานเกนิ 4 เดือน 
                                (4) มีวันลากิจและลาป่วยรวมกันไม่เกนิ 45 วัน ทัง้นี้ ไม่รวมการลาป่วยเพราะประสบอันตราย
ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรอืตามที่ได้รับมอบหมาย หรือในขณะเดินทางเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
                                (5) มีวันลาคลอดไม่เกินจ านวนวันตามที่ก าหนดข้อ 84 
                                (6) มีวันลาอุปสมบทไม่เกินจ านวนวันตามที่ก าหนดข้อ 92  หรือมีวนัลาไปประกอบพิธีฮัจย์              
ไม่เกินจ านวนวันตามที่ก าหนดข้อ 93 
                                (7) ไม่ขาดงาน 
                                (8) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้” 
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                       ข้อ 5  ให้ยกเลิกความข้อ 84  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย      
การบริหารบคุคลและข้อบงัคบัการท างานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
                             “ข้อ 84  เจ้าหน้าที่อาจขอลาหยุดเพื่อคลอดบุตร ก่อนหรอืหลังคลอดบุตรก็ได้ โดยลาได้ครัง้หนึง่    
ไม่เกิน 98 วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย แต่ใหไ้ด้รับค่าจ้างเต็มไม่เกนิ 45 วนั จากสหกรณ์ ส่วนอกี 45 วัน  
ให้รับจากประกันสงัคม 
                                วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามวรรคหนึ่งใหห้มายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร
ด้วย 
                                เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบตุรและได้หยุดงานไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามก าหนด  
หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้บงัคับบัญชาอนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่า วนัที่ได้หยุด
งานไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว” 
                       ข้อ 6  ให้ยกเลิกความข้อ 114 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย      
การบริหารบคุคลและข้อบงัคบัการท างานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
                             “ข้อ 114  ค่าชดเชย เจ้าหน้าที่ที่ออกจากสหกรณ์ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์เลกิจ้างตามความ      
ข้อ 112 และข้อ 116 มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยจากสหกรณ์ ดังนี ้
                                (1) เจ้าหน้าที่ซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 30 วัน หรือไม่นอ้ยกว่าคา่จ้างของการท างาน 30  วันสุดท้ายส าหรับเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย 
                                (2) เจ้าหน้าที่ซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย  
90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 90 วันสุดท้ายส าหรบัเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 
                                (3) เจ้าหน้าที่ซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 180 วนัสุดท้ายส าหรับเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย 
                                (4) เจ้าหน้าที่ซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 240  วนัสุดท้ายส าหรับเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย 
                                (5) เจ้าหน้าที่ซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 300 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 300 วันสดุท้ายส าหรับเจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับคา่จ้างตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย 
                                (6) เจ้าหน้าที่ซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย      
400 วัน หรือไม่น้อยกว่าคา่จ้างของการท างาน 400 วันสุดท้ายส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย” 
 
                       ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบยีบนี้         
 
                       ประกาศ ณ วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
                                                                                       
                  
 
                                  (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ)์  
                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


