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 ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยเงินทุนสวัสดกิารสมาชิกสำหรับสมาชิกผู�สูงอายุ พ.ศ. 2562 
************************* 

 

 อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 2 (14) ข�อ 79 (8) และข�อ 107 (13) เพื่อเป-นการให�       
สวัสดิการสมาชิก สำหรับสมาชิกผู�สูงอายุที่เป-นสมาชิกสหกรณ�มาเป-นเวลานานติดต6อกันแล�วไม6น�อยกว6า 10 ป8             
ให�ได� รับประโยชน�ทางด�านสวัสดิการ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 61 คร้ังที่  15 เม่ือวันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได�มีมติกำหนดระเบียบว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู�สูงอายุ พ.ศ. 2562 
ไว�ดังนี้ 
 ข�อ 1. ระเบียบนี้เรียกว6า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
สำหรับสมาชิกผู�สูงอายุ พ.ศ. 2562” 
 ข�อ 2. ให�ถือใช�ระเบียบนี้ ตั้งแต6วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2562 เป-นต�นไป 
 ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก 
สำหรับสมาชิกผู�สูงอายุ ดังนี้ 
 (1) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก สำหรับสมาชิก
ผู�สูงอายุ พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 (2) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก สำหรับสมาชิก
ผู�สูงอายุ แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556 
 (3) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก สำหรับสมาชิก
ผู�สูงอายุ แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 (4) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก สำหรับสมาชิก
ผู�สูงอายุ แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 (5) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว6าด�วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก สำหรับสมาชิก
ผู�สูงอายุ แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 และรวมถึงบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข�อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้และให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 ข�อ 4.  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ�” หมายถึง สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
“ผู�สูงอายุ” หมายถึง ผู�ที่เป-นสมาชิกสหกรณ�มาแล�วไม6น�อยกว6า 10 ป8 และต�องมีอายุ

ตั้งแต6 60 ป8ข้ึนไป 
“เงินทุนสวัสดิการ” หมายถึง เงินท่ีได�รับการจัดสรรจากที่ประชุมใหญ6 

ข�อ 5. การจ6ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู�สูงอายุให�จ6ายป8ละครั้ง สหกรณ�จะจ6ายเงินทุน
สวัสดิการให�ในวันครบรอบวันเกิด หรือก6อนวันครบรอบวันเกิดของสมาชิกผู�น้ันไม6เกิน 60 วัน เว�นแต6กรณีมีเหตุ
จำเป-น และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ  
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          ข�อ 6. ให�สหกรณ�จ6ายเงินทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู�สูงอายุ ตามหลักเกณฑ� ดังนี้ 

6.1 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 65 ป8บริบูรณ�     ให�ได�รับเป-นเงิน   4,000 บาท 

6.2 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 70 ป8บริบูรณ�     ให�ได�รับเป-นเงิน   5,000 บาท 

6.3 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 75 ป8บริบูรณ�     ให�ได�รับเป-นเงิน   6,000 บาท 

6.4 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 80 ป8บริบูรณ�     ให�ได�รับเป-นเงิน   7,000 บาท 

6.5 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 85 ป8บริบูรณ�     ให�ได�รับเป-นเงิน   8,000 บาท 

6.6 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 90 ป8บริบูรณ�     ให�ได�รับเป-นเงิน   9,000 บาท 

6.7 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 95 ป8บริบูรณ�     ให�ได�รับเป-นเงิน  10,000 บาท 

6.8 สมาชิกผู�สูงอายุที่มีอายุ 100 ป8บริบูรณ�   ให�ได�รับเป-นเงิน 100,000 บาท 

          ข�อ 7. สหกรณ�จะจ6ายเงินทุนสวัสดิการตามข�อ 6 โดยการโอนเงินเข�าบัญชีเงินเดือนให�แก6สมาชิก  
ยกเว�น ในกรณีสมาชิกไม6มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคาร สหกรณ�จะจ6ายให�สมาชิกโดยเพิ่ม                

เป-นค6าหุ�นให�แก6สมาชิก 
ข�อ 8. ให�ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ6ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู�สูงอายุ  

ให�เป-นไปตามระเบียบนี้ แล�วนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบต6อไป 
ข�อ 9. ในกรณีที่มีปMญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให�คณะกรรมการ เป-นผู�มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด  
ให�ประธานกรรมการ เป-นผู�รักษาการตามระเบียบนี้  
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
      

 

 

(ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิพัฒน� วงศ�เกษม) 

ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  
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