
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากัด 
ว่าดว้ยวนิัย  การสอบสวน และการลงโทษ ส าหรบัเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ.2545 
------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  78(8) และ ข้อ 106(8) ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่  9/45  เมื่อวันที่  23 กันยายน  2545 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยวินัย 
การสอบสวน และการลงโทษ ส าหรับเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
จ ากัด ว่าด้วยวินัย การสอบสวน และการลงโทษ ส าหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2545“ 
  ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  1  ตุลาคม  2545  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด  ว่า
ด้วยวินัย การสอบสวน  และการลงโทษ ส าหรับพนักงาน พ .ศ.2541 ลงวันที่  1 เมษายน 2541 และ
บรรดาระเบียบประกาศ มติคณะกรรมการด าเนินการ อันใดที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งมีข้อขัดแย้งกับระเบียบนี้
ทั้งสิ้น  และให้ถือใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ  4.  เจ้าหน้าที่ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระท า
ผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ข้อ  5.  วินัยซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องรักษามีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (2)  ต้องรักษาความลับของสหกรณ์ และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
  (3)  ต้องให้  การต้อนรับ ค าชี้แจง ความสะดวก ความเป็นธรรม และความสงเคราะห์
แก่ผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้า  ทั้งต้องสุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และ
ประชาชนทั่วไปห้ามดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ  
  (4)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยู่ในความสุจริต  
ห้ามกดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใด  และห้ามอาศัยงานในหน้าที่ของตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหา
ผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น 
  (5)  ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็ว ให้เกิดผลดีและ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์  ทั้งเอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
  (6)  ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สุจริต ต่อผู้บังคับบัญชา 
  (7)  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง แบบแผน และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ 
  (8)  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์   จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ไม่ได้  
ทั้งนี้โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่และด ารงต าแหนง่ในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ห้ามมิให้
เป็นตัวกระท าการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด ๆ  
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  (9)  ต้องสุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง  และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา 
 ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ  ในการ
ปฏิบัติกิจการของสหกรณ์  ห้ามมิให้กระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตนขึ้นไปสั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเป็นครั้งคราว 
  (10)  ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว   ห้ามประพฤติในทางที่อาจท าให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่  เช่น  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  เสพสุราหรือของมึนเมาอย่าง
อื่นจนไม่สามารถครองสติได้  เสพยาเสพติดให้โทษ  มีหนี้สินรุงรัง  เล่นการพนัน กระท าหรือยอมให้ผู้อื่น
กระท าการอื่นใดซึ่งอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 
  (11)  ต้องไม่เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นอันขาด 
  (12)  ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์   ต้องรักษาความสามัคคีบรรดาผู้
อยู่ในวงงานของสหกรณ์  และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี 
หรือก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงงานสหกรณ์ 
  (13)  ต้องร่วมมือประสานงานดว้ยดกีับส่วนราชการหรือสถาบนัอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ 
สหกรณ์ 
  ข้อ  6.  โทษผิดวินัยมี  5  สถาน คือ 
  (1)  ไล่ออก 
  (2)  ให้ออก 
  (3)  ลดชั้นเงินเดือน 
  (4)  ตัดเงินเดือน 
  (5)  ภาคทัณฑ์ 
  ข้อ  7.  การลงโทษไล่ออกนั้น  ให้กระท าในกรณีเจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ดังระบุไว้ต่อไปนี้ 
  (1)  เปิดเผยความลับของสหกรณ์  หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือสหกรณ์
จนเป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์ 
  (2)  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดลหุ
โทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
  (3)  ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
  (4)  ทุจริตต่อหน้าที่ 
  (5)  จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์
อย่างร้ายแรง 
  (6)  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึง่สั่งในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดค าสั่งนั้นเป็น 
เหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
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  (7)  ละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
  (8)  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
  (9)  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  (10) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์  หรือกดขี่ข่มเหง  หรือ
เบียดเบียนสมาชิกสหกรณ์ 
  (11)  ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า สิบห้าวัน  โดยไม่มีเหตุอันควร 
  ข้อ  8.  การลงโทษให้ออกนั้น  ให้กระท าในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย เป็นเหตุให้
เสียหายแก่สหกรณ์ แต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ดังระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1)  รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
  (2)  จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
  (3)  ละทิ้งหน้าที่เนือง ๆ 
  (4)  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ 
  (5)  ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็นนิจสิน 
  (6)  ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ  9.  การลงโทษไล่ออกและให้ออกนั้น  ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือ
ผู้บังคับบัญชาต าแหน่งผู้จัดการ  ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ที่มี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อยสามคนเพื่อสอบสวน 
  การสอบสวนนั้นให้กระท าให้เสร็จโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่
ประธานกรรมการสอบสวนได้ทราบค าสั่ง  เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น แม้ผู้
ถูกกล่าวหาตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ  เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว  
ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น และเสนอตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 
  ข้อ  10.  ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ให้ลงโทษไล่ออก
โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   (1)  ท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ลหุโทษหรือ 
ความผิดอันกระท าโดยประมาท 
   (2)  ต้องค าพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
   (3)  ท าความผิดเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่และให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
พนักงานสอบสวน หรือศาล หรือค าพิพากษาถึงที่สุดว่าท าความผิดเช่นนั้น แม้จะมิให้จ าคุกก็ตาม 
   (4)  ขาดงานติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน และผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุอันสมควร 
   ในกรณีดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมด้วยหลักฐานตามล าดับ จนถึง
คณะกรรมการด าเนินการ  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีหลักฐานฟังได้ตามรายงานนั้น  ก็ให้ไล่
ออกได้ 
  ข้อ  11.  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจนมีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้น แต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าหากผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่จะเป็นการเสียหาย
แก่สหกรณ์  ก็ให้รายงานตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาสั่งพักงาน 
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    การพักงานนั้นให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด  ถ้าการสอบสวนพิจารณา 
ได้ความว่าผู้ถูกสั่งพักมิได้กระท าความผิด และไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี   หรือผู้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัย
ไม่ร้ายแรงก็ดี  คณะกรรมการด าเนินการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งที่
เทียบเท่าส่วนเงินเดือนในระหว่างพักงานนั้น  ในกรณีแรกให้จ่ายเต็มอัตรา  ในกรณีหลังให้จ่ายกึ่งอัตรา   
ถ้าผู้ถูกสั่งพักตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ให้จ่ายถึงวันที่ผู้นั้นตาย 
    ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความเป็นสัตย์ว่า  ผู้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยจริง ให้ไล่
ออกตามข้อ 7 หรือให้ออกตามข้อ 8  ตั้งแต่วันพักงาน  หรือแม้จะไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักได้
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดังกล่าวนั้นอยู่ ให้เลิกจ้างตามข้อ 34(5)  
แห่งระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ 
  ข้อ  12.  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย  แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก  
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงนิเดอืนหรือตัดเงินเดอืนกไ็ด ้ หรือถ้าเห็นว่ามเีหตอุันควรลดหย่อนหรือ
เป็นความผิดเล็กน้อยจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือและจะให้ท า
ทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 

การลงโทษตามวรรคแรกส าหรับเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งตั้งแต่หัวหน้างานลงไป  ให้ 
ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการมีอ านาจสั่งลงโทษได้ 
  ในกรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน  หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่ าสุดของต าแหน่ง  ก็ให้ลดในขั้น 
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งถัดลงไปได้ 

โทษลดขั้นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนั้น  ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับ 
บัญชาที่กระท าผิดวินัยได้ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี้ 
 

ผู้บังคับบัญชา ลดขัน้เงนิเดอืน 
ไม่เกนิ 

ตัดเงินเดือน 
ก าหนดเวลาไม่เกิน ก าหนดสว่นเงินเดือนไม่เกนิ 

  คณะกรรมการด าเนินการ 
  ผู้จัดการ 
  รองผู้จัดการ 

2  ขั้น 
2  ขั้น 
1  ขั้น 

 

6  เดือน 
4  เดือน 
3  เดือน 

30  % 
20  % 
10  % 

 
  ข้อ  13.  ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้จัดการลงไปรับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่ใน
บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวินัย 
   ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณา
ว่าความผิดของผู้นั้นอยู่ในอ านาจของตนที่จะลงโทษ  ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษมากไปกว่า
ที่ตนมีอ านาจลงโทษก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  เพ่ือให้ลงโทษตามสมควร 
   ถ้าผู้บังคับบัญชาคนใดรู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  แต่ไม่จัดการลงโทษหรือ 
ลงโทษไม่เป็นการสุจริต  ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัย 
  ข้อ  14.  เมื่อผู้มีอ านาจลงโทษได้สั่งลงโทษแล้ว   ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้น
ตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ 
   หากผู้บังคับบัญชาเหนอืผู้สั่งลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนัน้เบาไป ให้มีอ านาจที่จะสั่งเพ่ิมโทษ
ได้แต่โทษที่สั่งเพิ่มขึ้นรวมกับที่สั่งไว้เดิม  ต้องไม่เกินอ านาจของผู้สั่งใหม่นั้น 
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  ข้อ  15.  เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย  ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทราบค าสั่ง 
   การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโทษตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว จะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิม
โทษหรือยืนตามค าสั่งเดิมก็ได้  ทั้งนี้ให้กระท าให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์   ค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นอันสิ้นสุด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.2545  
 
            (ลงชื่อ)   พลอากาศตรี  วีรศักดิ์  กรัดศิริ 
               (วีรศักดิ์  กรัดศิริ) 
         ประธานกรรมการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


