- 73 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
พ.ศ. 2547
เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดี และเพื่อเปนการเสริมสรางความสุขในบั้นปลายของสมาชิก
ที่มีอุดมการณและมีศรัทธาลงทุนกับสหกรณเปนเวลายาวนาน และเพื่อใหความอบอุนแกครอบครัวสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกถึงแกกรรม
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2542 ขอ 2 (2) ขอ 62 (9) และขอ
83 (11) และมติทปี่ ระชุม คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 23/2547 เมื่อวันที่ 30
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2547 สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยทุน
สวัสดิการบําเหน็จสมาชิกไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยทุนสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี
จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“คูสมรส”
หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บิดา - มารดา” หมายถึง ผูใหกําเนิดสมาชิก
“ผูอปุ การะ” หมายถึง ผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ถึงแกกรรม” หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไมรวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยทุนสวัสดิการบําเหน็จ
สมาชิก พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดไว ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2546 และใหใชฉบับใหมนี้แทน
ขอ 4 ใหสหกรณตั้งงบประมาณผูกพันรายจายประจําป โดยที่ประชุมใหญอนุมัติจํานวนปละ
ไมต่ํากวา 5 ลานบาท สมทบเขาเปนทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
ขอ 5 เงินกองทุนสวัสดิการบําเหน็จ ใหนําเขาฝากไวกับสหกรณประเภทออมทรัพยโดยสหกรณ
จะคิดดอกเบี้ยใหตามอัตราทีก่ ําหนดไวในระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพย ดอกเบี้ยที่ไดจากเงินฝาก
สหกรณจะนําไปใชจายเปนเงินบําเหน็จตกทอดใหแกทายาทสมาชิกตามขอ 6.1 หรือจายเปนเงิน
บําเหน็จใหแกทายาทสมาชิกที่กําหนดไวในขอ 6.2 แหงระเบียบนี้ แลวแตกรณี

- 74 ขอ 6 การจายเงินบําเหน็จ เมื่อสิ้นปบัญชีของสหกรณใหนําดอกเบี้ยเงินฝากจากเงินกองทุน
เพื่อจายบําเหน็จใหแกสมาชิก ดังตอไปนี้
6.1 จายใหทายาทเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม
6.2 จายใหสมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการ หรืออายุครบ 60 ป
6.3 สมาชิกที่ไดรับเงินบําเหน็จตามขอ 6.2 แลวไมมีสิทธิไ์ ดรับเงินบําเหน็จตามขอ 6.1 อีก
ขอ 7 วิธีจายเงินบําเหน็จ
7.1 ใหนับอายุการเปนสมาชิกสหกรณของสมาชิกที่ถึงแกกรรมหรือผูเ กษียณอายุราชการ
หรืออายุครบ 60 ป ในรอบปบญ
ั ชีของสหกรณคูณดวย 100 บาท
การนับอายุของสมาชิกใหนบั จากวันที่เขาเปนสมาชิกสหกรณจนถึงวันที่ถึงแกกรรมหรือ
เกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ป ในรอบปบญ
ั ชีของสหกรณมหี นวยเปนเดือน เศษของเดือน
ใหปดทิง้
7.2 สวนที่ 2 ใหนําเงินคาหุนของสมาชิกสหกรณทถี่ ึงแกกรรมหรือเกษียณอายุราชการ
หรืออายุครบ 60 ป ในรอบปบญ
ั ชีของสหกรณคูณดวย 0.05 ทั้งนี้สวนที่ 2 ตองไมเกิน 25,000 บาท
แลวนําไปรวมกับสวนที่ 1 เปนเงินบําเหน็จทีจ่ ะไดรบั ในปนั้น
หุนที่นํามาคํานวณเงินบําเหน็จนี้เปนรายเดือนทีส่ ง ตามปกติ รวมกับหุนที่เกิดจากการ
ซื้อไวไมนอยกวา 5 ป หรือหุนที่เกิดจากการซือ้ ไวกอนใชระเบียบนี้ไมนอยกวา 3 ป
ขอ 8 การขอรับเงิน ในกรณียื่นเรือ่ งราวขอรับเงินบําเหน็จนั้น ผูยื่นเรือ่ งราวสงเอกสาร
หลักฐานประกอบ ดังตอไปนี้
1. หนังสือขอรับเงินบําเหน็จ ตามแบบทีส่ หกรณกําหนด
2. มรณบัตรของสมาชิกพรอมทั้งสําเนามรณบัตร
3. สําเนาทะเบียนบานทีม่ ีชื่อของสมาชิกและผูขอรับเงินบําเหน็จ
4. สําเนาทะเบียนสมรส
5. หนังสือแตงตัง้ ผูร ับโอนประโยชน (ในกรณีทสี่ มาชิกไดทาํ หนังสือแตงตั้งผูรบั โอน
ประโยชนไว)
6. คําสั่งเกษียณอายุราชการ
7. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ภายในสิ้นปบัญชีของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ใหทายาทของสมาชิกที่
ถึงแกกรรมระหวางปหรือผูเกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ป ยื่นเรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จ
ตอสหกรณตามแบบทีส่ หกรณกําหนด
การยื่นเรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จกรณีเกษียณอายุราชการ สมาชิกตองดําเนินการดวย
ตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการ โดยมีหนังสือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
ขอ 9 ใหผูมสี ิทธิ์ไดรบั เงินบําเหน็จ ยื่นหลักฐานเอกสารตางๆ ตามขอ 8 ผานผูบ ังคับบัญชา
ชั้นตนและกรรมการหรือผูประสานงานประจําหนวย และใหกรรมการหรือผูประสานงานประจําหนวย
สงสหกรณเพือ่ ดําเนินการตอไป

- 75 ขอ 10 เมื่อสมาชิกรายใดถึงแกกรรมลง สหกรณจะจายเงินบําเหน็จแกทายาทของสมาชิก
ซึ่งไดแกบุคคลตอไปนี้ แลวแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูใหอุปการะ
สมาชิกอาจแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร ใหจายเงินบําเหน็จแกผหู นึ่งผูใด
นอกเหนือจากที่ระบุไวใน ขอ 10 (1) – (4) ขางตนนี้ก็ได
ถาสมาชิกไมไดแสดงความจํานงไวเปนลายลักษณอกั ษร สหกรณจะจายเงินบําเหน็จ
โดยเฉลี่ยใหแกทายาทตามขอ 10 (1) – (4) ทุกคน
ถาไมมีทายาทตามขอ 10 (1) – (4) สหกรณจะโอนเขาเปนทุนสวัสดิการบําเหน็จ
ตามระเบียบนี้
ขอ 11 เงินบําเหน็จตามระเบียบนี้เปนเงินที่สหกรณใหเปลา คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่กําหนดไวในขอ 7 ใหแกทายาทสมาชิกที่ถงึ แกกรรมหรือสมาชิก
ผูเกษียณอายุราชการหรืออายุครบ 60 ป ตามความเหมาะสมผูรบั ผลประโยชนจะนําไปฟองรองมิได
ขอ 12 เงินบําเหน็จนี้ไมถือเปนเงินมรดก สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิท์ ี่จะจายใหแกบุคคล
ที่ไดระบุไวในขอ 10 แหงระเบียบนีเ้ ทานั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติการจาย
ไมวากรณีใดๆ ถือเปนอันสิ้นสุด จะนําไปฟองรองมิได
ขอ 13 เงินบําเหน็จจะจายใหแกสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกในวันสิ้นเดือนตุลาคมของทุกป
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 14 กรณีสมาชิกเกษียณอายุหรือสมาชิกสหกรณอายุครบ 60 ป ไมขอรับเงินบําเหน็จ
ในปนั้น ก็ใหขอรับเงินบําเหน็จนี้ไดในปถัดไป โดยใหนับอายุการเปนสมาชิกถึงปที่มีอายุครบ 60 ป
ขอ 15 กรณีที่สมาชิกถึงแกกรรมทายาทไมมาขอรับเงินบําเหน็จภายใน 1 ปถือวาสละสิทธิ์
ขอ 16 หากสมาชิกถึงแกกรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรืออายุครบ 60 ป ยังมีหนี้
คางชําระอยูในสหกรณ สหกรณสามารถนําเงินกองทุนบําเหน็จนี้ไปชําระหนี้ได
กําหนดไว ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ)
(นายกมล นามบุญมี)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายยุทธศาสตร ศรีสุข)
เลขานุการ

