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 ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2562 

********************************************* 

 อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 79 (8) และข�อ 107 (13)  เพ่ือให�สมาชิกสหกรณ�              

มีความศรัทธา มีอุดมการณ�และเจตนารมณ�ท่ีดีต0อการดำเนินงานของสหกรณ�ตลอดมาได�รับขวัญและกำลังใจ

ร0วมกันพัฒนางานของสหกรณ�ต0อไป สมควรส0งเสริมให�ได�รับสวัสดิการตอบแทนจากการเป5นสมาชิกเป5นเวลานาน

ติดต0อกันจนมีอายุครบ 60 ป7 บริบูรณ� และให�การใช�ระเบียบบรรลุวัตถุประสงค�แห0งข�อบังคับของสหกรณ�น้ี                

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 61 คร้ังท่ี 15 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได�มีมติกำหนดระเบียบ                

ว0าด�วยเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

 ข�อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว0า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว0าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการ

บำเหน็จสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2562” 

 ข�อ 2. ให�ใช�ระเบียบน้ี ตัง้แต0วันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป5นต�นไป 

 ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว0าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

อาวุโส ดังนี้ 

 (1) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว0าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส 

พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 

 (2) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว0าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส 

แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 (3) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว0าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส 

แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 (4) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว0าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส 

แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และรวมถึงบรรดาระเบียบ 

ประกาศ คำสั่ง มติ และหรือข�อตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ีและให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
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หมวด  1  ข�อความทั่วไป 

 ข�อ 4. ในระเบียบน้ี คำว0า 
 “สหกรณ�” หมายถงึ สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกัด 
 “สมาชกิ”  หมายถงึ    สมาชิกท่ีมอีายุการเป5นสมาชิกสหกรณ�ติดต0อกนั 
                          ตั้งแต0  10 ป7 ขึน้ไป และมีอายุจริง ครบ 60 ป7บริบูรณ� 
 “อายุแห0งสมาชิกภาพ” หมายถงึ    อายุการเป5นสมาชิกสหกรณ� 
 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
  “ผู�บังคับบัญชาขัน้ต�น” หมายถงึ    ผู�บังคับบัญชาขัน้ต�นในหน0วยงานท่ีสมาชิกสังกัด 
 “หุ�น” หมายถงึ    จำนวนหุ�นท่ีสมาชิกมีอยู0ในสหกรณ� 
 “ค0าหุ�น” หมายถงึ    จำนวนมูลค0าหุ�นท่ีใช�เงนิแล�ว 
 “คู0สมรส” หมายถงึ    คู0สมรสตามกฎหมายของสมาชิกอาวุโส 
 “บุตร” หมายถงึ    บุตรตามกฎหมายของสมาชกิอาวโุส 
 “บิดา มารดา” หมายถงึ บิดา มารดา ตามกฎหมายของสมาชกิอาวุโส 
 “ผู�รับประโยชน�” หมายถงึ   บุคคลท่ีสมาชิกได�ทำหนังสือแต0งต้ังให�ไว�ต0อสหกรณ�  
   ให�มีอำนาจรับเงนิสวัสดิการตามระเบียบนีแ้ทนสมาชกิ 
 “เงนิบำเหน็จ” หมายถงึ เงินบำเหน็จสมาชิกอาวุโส 
 “กองทุนบำเหน็จ”  หมายถงึ   เงินกองทุนตามระเบียบนี ้
 ข�อ 5. เม่ือสิ้นป7ทางบัญชีให�สหกรณ�ตั้งงบประมาณผูกพันรายจ0ายประจำป7 โดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชมุใหญ0ประจำป7 เป5นจำนวนเงนิไม0น�อยกว0าร�อยละหน่ึงของกำไรสุทธิสมทบเข�ากองทนุสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ทุกป7 จนกว0าเงินกองทุนจะมีจำนวนครบ 30 ล�านบาท 
 ข�อ 6. เงินกองทุนตามข�อ 5 สหกรณ�อาจนำไปใช�จ0ายเป5นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของสหกรณ�ก็ได�
โดยไม0คดิดอกเบ้ียหรือนำไปฝากสถานบันการเงินอื่นก็ได� 
 ดอกผลท่ีได�รับให�สมทบเข�าเป5นเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส ตามระเบียบนี ้
 

หมวด  2  การนับอายุสมาชิก 
 

 ข�อ 7. อายุสมาชกิ ประกอบด�วยอายุจริงของสมาชิกและอายุแห0งสมาชกิภาพของสมาชิกการนับอายุ 
สมาชิกให�นับตามป7ปฏิทิน 
 การปKดเศษอายุจริงของสมาชิก จะกระทำมิได� เว�นแต0เศษของอายุแห0งสมาชกิภาพ หากมเีศษตัง้แต0 
6 เดือน ให�ปKดเป5น 1 ป7 
 ข�อ 8. ถ�าอายุแห0งสมาชกิภาพขาดลงไม0ว0าด�วยเหตุใด ๆ ต0อมาภายหลังสหกรณ�ได�รับสมาชิกกลบั 
เข�าเป5นสมาชิกใหม0 ห�ามมิให�นับอายุแห0งสมาชิกภาพช0วงก0อนต0อเนื่องรวมกับอายุแห0งสมาชิกภาพช0วงใหม0 
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หมวด  3  การจ�ายเงินบำเหน็จ 
 

 ข�อ 9. ให�สหกรณ�จ0ายเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ป7บริบูรณ� 
และเป5นสมาชิกมาไม0น�อยกว0า 10 ป7 ให�ได�รับเงินบำเหน็จสมาชิกอาวุโส จำนวน 10,000 บาท  
 ถ�าสมาชิกรายใดมีอายุการเป5นสมาชิกมากกว0า 10 ป7ขึ้นไป ในป7ที่อายุครบ 60 ป7บริบูรณ� ตามวรรค
แรก ให�ได�รับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกอาวุโส เพ่ิมขึ้นอีกป7ละ 1,000 บาท ตามอายุการเป5นสมาชิก
สหกรณ�ติดต0อกัน 

หมวด  4  การขอรับและการจ�ายเงินบำเหน็จ 
 

 ข�อ 10. สมาชิกสหกรณ�รายใดมีอายุแห0งสมาชิกภาพติดต0อกันเป5นเวลาไม0น�อยกว0าสิบป7 และมีอายุจริง              
ครบหกสิบป7บริบูรณ� ให�ถือว0าเป5นสมาชิกอาวุโสมีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จ 
 สิทธิ์ขอรับเงินบำเหน็จตามระเบียบน้ีไม0ถือเป5นมรดกตามประมวลกฎหมายแพ0งและพาณิชย� 
 ข�อ 11. การขอรับเงินบำเหน็จ กระทำได�โดยย่ืนคำขอต0อสหกรณ�ตามแบบที่สหกรณ�กำหนดผ0าน 
ผู�บังคับบัญชาขัน้ต�นที่ตนสังกัด พร�อมแนบเอกสารหลกัฐานต0าง ๆ ดงันี ้

(1)  สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน หรือบัตรประจำตัวข�าราชการ 
(2)  สำเนาทะเบียนบ�าน 
(3)  สำเนาทะเบียนสมรส 
(4)  หลกัฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

          กรณีสมาชกิอาวุโสได�แต0งตั้งผู�รับประโยชน� ให�แนบหนังสือแต0งต้ังผู�รบัประโยชน� และเอกสาร 
หลักฐานใน (1) , (2) , (3) และ (4) ของผู�รบัประโยชน�เพิ่มขึ้นอีก 1 ชดุ 
 ข�อ 12. การย่ืนคำขอตามข�อ 11 จะต�องย่ืนถึงสหกรณ�ก0อนสิน้ป7ทางบัญชีหรืออย0างช�าภายใน 
วันสุดท�ายของวนัสิ้นป7ทางบัญชี คำขอที่ย่ืนภายหลังกำหนดดังกล0าวสหกรณ�จะไม0รับไว�พิจารณาและให�ถือ 
ว0าสมาชิกอาวุโสผู�นั้นสละสทิธิ์ท่ีจะขอรับเงินบำเหน็จ เว�นแต0กรณีท่ีมคีวามจำเป5นให�อยู0ในดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการ 
 ข�อ 13. ถ�าสมาชิกอาวุโสได�ย่ืนคำขอถูกต�องแล�วภายหลังได�ถึงแก0ความตายก0อนที่จะได�รับเงินบำเหน็จ              
ให�สหกรณ�จ0ายเงินบำเหน็จให�แก0ผู�รับประโยชน�ที่สมาชิกอาวุโสได�แต0งตั้งเป5นหนังสือมอบไว�แก0สหกรณ�ก0อนที่จะ             
ถึงแก0ความตายหากไม0มีผู�รับประโยชน�ให�จ0ายเงินบำเหน็จให�แก0คู0สมรส หากไม0มีคู0สมรสให�จ0ายเงินบำเหน็จ             
ให�แก0บุตร  

        หากไม0มีบุตรให�จ0ายเงินบำเหน็จให�แก0บิดามารดาของสมาชิกอาวุโสตามลำดับ แล�วแต0กรณี 
 ข�อ 14. การจ0ายเงินบำเหนจ็สมาชิกอาวุโสตามระเบียบนี้  สหกรณ�จะต�องพิจารณาจ0ายให�แก0สมาชิกอาวโุส
ให�เสร็จส้ินภายในกำหนดเวลา 90 วนั นับตัง้แต0วนัเร่ิมต�นแห0งป7ทางบัญชีใหม0ให�เสร็จสิ้นเป5นป7 ๆ ไป 
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 ข�อ 15. หากมีปKญหาเนื่องจากถือใช�ระเบียบน้ี ให�นำเข�าท่ีประชุมคณะกรรมการ เพ่ือลงมติช้ีขาด 

มติของคณะกรรมการให�ถือเป5นที่สุด ผู�ใดจะนำไปเป5นเหตุฟRองร�องมิได� 

ให�ประธานกรรมการ เป5นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
      

  

 

 (ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิพัฒน� วงศ�เกษม) 

  ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  
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