ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
พ.ศ. 2550
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เงินกองทุน
สวัสดิการบาเหน็จสมาชิก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ข้อ 63 (9) และ
ข้อ 86 (11) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ฯ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วย เงินกองทุน
สวัสดิการบาเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการ
บาเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2547 ซึ่งกาหนดไว้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547 และบรรดาระเบียบ คาสั่งใด
ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดแย้งในข้อกาหนดในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียนนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงราย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
“คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร” หมายถึง บุตรทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บิดา – มารดา” หมายถึง ผู้ให้กาเนิดสมาชิก
“ผู้อุปการะ” หมายถึง ผูอ้ ปุ การะเลี้ยงดูสมาชิก
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ข้อ 5. ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณผูกพันรายจ่ายประจาปี โดยที่ประชุมใหญ่อนุมัติ จานวนปีละ
ไม่ต่ากว่าสองล้านบาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปีสมทบเข้าเป็นเงินกองทุนสวัสดิการบาเหน็จ สมาชิก
โดยตั้งเป็นกองทุนในสหกรณ์
ข้อ 6. สหกรณ์จะนาเงินสมทบของกองทุนตามข้อ 5 ไปใช้จ่ายเป็นบาเหน็จแก่สมาชิกตาม
ข้อ 7.1 หรือจ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกตามข้อ 7.2 แล้วแต่กรณี
ข้อ 7. การจ่ายเงินบาเหน็จ เมื่อสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ให้นาเงินสมทบจากเงินกองทุน
เพื่อจ่ายบาเหน็จให้แก่สมาชิก หลังจากที่สหกรณ์ได้ประชุมใหญ่สามัญประจาปีเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้
7.1 จ่ายให้สมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการ
7.2 จ่ายให้ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปีบญ
ั ชีสหกรณ์
7.3 สมาชิกทีไ่ ด้รับเงินบาเหน็จตาม ข้อ 7.1 แล้วไม่มีสิทธิ์ได้รบั เงินบาเหน็จตาม
ข้อ 7.2 อีก
ข้อ 8. วิธีการจ่ายเงินบาเหน็จ
8.1 จานวนเงินสมทบที่ได้รับจากเงินกองทุนตามข้อ 7. ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ร้อยละ 70 จ่ายตามจานวนอายุที่เป็นสมาชิก ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30 จ่ายตามจานวนหุ้น
8.2 ส่วนที่ 1 จานวนร้อยละ 70 ของเงินบาเหน็จตามข้อ 8.1 ให้นับรวมอายุการเป็น
สมาชิก นาไปหารจานวนเงินเป็นเฉลี่ยรายปีแล้วนาไปคูณอายุการเป็นสมาชิกของแต่ละคน เพื่อเป็นเงิน
บาเหน็จที่สมาชิกจะได้รับ
กรณีสมาชิกตามวรรคหนึ่งทีโ่ อนย้ายมาจากสหกรณ์อื่น ไม่ให้นบั อายุการเป็นสมาชิกมาจากสหกรณ์
ที่โอนย้ายมารวม ให้นับอายุการเป็นสมาชิกเฉพาะในระหว่างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้
ความในวรรคสอง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของสมาชิก ที่ได้โอนย้ายมาก่อนประกาศใช้ระเบียบนี้
8.3 ส่วนที่ 2 จานวนร้อยละ 30 ของเงินบาเหน็จตามข้อ 8.1 ให้นามาคานวณเพื่อ
จ่ายเงินบาเหน็จ ดังนี้
8.3.1 ให้ น าเงิน ค่าหุ้นของสมาชิกตามข้อ 8 มารวมกันแล้วไปหารจานวนเงิ น
บาเหน็จที่มีอยู่ เพื่อหาส่วนเฉลี่ยแล้วนาไปคูณจานวนหุ้นของสมาชิกแต่ละคน เป็นจานวนเงิน
บาเหน็จที่สมาชิกจะได้รับ
8.3.2 หุ้นทีเ่ กิดจากการซื้อหุน้ จะใช้เป็นฐานคิดเงินบาเหน็จต้องผ่านการซือ้ หุ้นเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้นหุ้นที่ส่งตามปกติ
8.3.3 จานวนเงินบาเหน็จที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ ต้องไม่เกินหนึง่ ในห้าของเงิน
บาเหน็จในส่วนที่ 2 นี้
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ข้อ 9. การขอรับเงิน
ในการยืน่ เรื่องราวของรับเงินบาเหน็จนั้น ผู้ยนื่ เรื่องราวต้องส่งเอกสาร หลักฐานประกอบ
ดังต่อไปนี้
1. หนังสือขอรับเงินบาเหน็จ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. มรณะบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งสาเนามรณะบัตร
3. สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ ีชอื่ ของสมาชิกและผูข้ อรับเงินบาเหน็จ
4. สาเนาทะเบียนสมรส
5. หนังสือแต่งตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ (ในกรณีที่สมาชิกได้ทาหนังสือแต่งตั้งผูร้ ับโอน
ประโยชน์ไว้)
6. คาสั่งเกษียณอายุราชการ
7. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ภายในสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ให้สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ
และทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปี ยื่นเรื่องราวขอรับเงินบาเหน็จต่อสหกรณ์ ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
การยื่นเรื่องราวขอรับเงินบาเหน็จกรณีเกษียณอายุราชการ สมาชิกต้องดาเนินการด้วยตนเอง
หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการ โดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 10. ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบาเหน็จยื่นหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 9. ผ่านผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น และกรรมการประจาหน่วย และให้กรรมการประจาหน่วยส่งสหกรณ์เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ 11. เมื่อสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมลง สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จแก่ทายาทของสมาชิก
ซึ่งได้แก่บุคคลต่อไปนี้ แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
1. คู่สมรส
2. บุตร
3. บิดา มารดา
4. ผู้อุปการะ
สมาชิกอาจแสดงความจานงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้จ่ายเงินบาเหน็จแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกเหนือ
จากที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร สหกรณ์จะจ่ายเงินบาเหน็จโดยเฉลี่ยให้แก่ทายาทตาม 1 – 4 ทุกคน
ถ้าไม่มีทายาทตาม 1 – 4 สหกรณ์จะโอนเข้าเป็นเงินกองทุนสวัสดิการบาเหน็จตามระเบียบนี้
ข้อ 12. เงินบาเหน็จนี้ไม่ถือเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงสิทธิที่จะจ่ายให้แก่บุคคลที่ได้ระบุไว้
ใน ข้อ 11. แห่งระเบียบนี้เท่านั้น และมติของคณะกรรมการดาเนินการในการอนุมัติการจ่ายไม่ว่ากรณีใด
ๆ ถือเป็นอันสิ้นสุด จะนาไปฟ้องร้องมิได้
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ข้อ 13. เงินบาเหน็จจะจ่ายให้แก่สมาชิก หรือทายาทของสมาชิก หลังจากที่สหกรณ์ได้ประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีเสร็จสิ้นแล้ว โดยการอนุมัติของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 14. เงินบาเหน็จนี้จะจ่ายให้สิ้นสุดเป็นปีๆ ไป สมาชิก หรือทายาทของสมาชิกที่ไม่ส่งเรื่องราว
ขอรับเงินบาเหน็จตาม ข้อ 9. ถือว่าสละสิทธิ์ในการับเงินบาเหน็จ จะเรียกร้องขอรับเงินบาเหน็จใน
ภายหลังมิได้
ข้อ 15. หากสมาชิกที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ หรือสมาชิก ที่ถึงแก่กรรมยังมีหนี้ค้างชาระ
อยู่ในสหกรณ์ สหกรณ์สามารถนาเงินที่พึงจะได้รับจากกองทุนบาเหน็จไปชาระหนี้ได้
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ปรีชา ศรีสวุ รรณ์
(นายปรีชา ศรีสุวรรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

หมายเหตุ

สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย รับทราบตามหนังสือจังหวัดเชียงราย
ที่ ชร 0010/22725 ลงวันที่ 11 กันยายน 2550

