
 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครนครราชสีมา  จาํกัดู  
ว่าด้วยเงนิสวัสดกิารบาํเหน็จสมาชกิ พ.ศ. 2556 

 
 

โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสวสัดิการบําเหน็จ
สมาชิก และเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกบัข้อบงัคบั และสถานการณ์ปัจจบุนั 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จํากัด  
พ.ศ.2551  ข้อ 65(11)  และข้อ 84(24) คณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 55 ในคราวประชมุครัง้ท่ี 
33/55  วนัท่ี  27  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2556  จงึได้มีมตใิห้ตราระเบียบเพ่ือการนีข้ึน้   
 

  ข้อ  1  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จํากดั  ว่าด้วย      
เงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิก  พ.ศ. 2556”  

 
ข้อ  2  ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัท่ี  30  ธนัวาคม  2555  เป็นต้นไป 
 
ข้อ 3  ให้ยกเลกิ    

(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จํากดั  วา่ด้วยเงิน 
สวสัดกิารบําเหน็จสมาชิก  พ.ศ. 2552  ลงวนัท่ี  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จํากดั  วา่ด้วยเงิน 
สวสัดิการบําเหน็จสมาชิก  พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2554 
ลงวนัท่ี  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 

  

ข้อ  4  ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”   หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จํากดั 
“ประธาน”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 

จํากดั 
“สมาชิก”   หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จํากดั 
“คูส่มรส”   หมายความวา่   คูส่มรสท่ีถกูต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
“บตุร” หมายความวา่ บตุรของผู้ อ่ืนท่ีสมาชิกได้จดทะเบียนรับเป็นบตุรบญุธรรมด้วย 
“บดิา – มารดา”  หมายความวา่  ผู้ให้กําเนิดสมาชิก 
“ผู้อปุการะ” หมายความว่า ผู้ ให้ความช่วยเหลือเกือ้กูล  หรือให้การอปุการะเลีย้ง        

ดสูมาชิก 
“ทายาท”  หมายความวา่  คูส่มรส  บตุร  บดิา – มารดา  และผู้อปุการะ 



                    “บญัชีเงินกองทนุบําเหน็จสมาชิก” หมายความว่า จํานวนเงินท่ีสหกรณ์ตัง้งบประมาณ
รายจ่าย  หรือจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปีและหรือเงินบริจาค  เพ่ือนํามาจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ
บําเหน็จสมาชิกตามระเบียบนี ้

 
ข้อ  5  ให้สหกรณ์ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปีและหรือจดัสรรจากกําไรสทุธิ

ประจําปีและหรือเงินบริจาค  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิกตามระเบียบ  เป็นจํานวนเงิน
ตามมตคิณะกรรมการกําหนด 
 

  ข้อ  6  เงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิกท่ีสหกรณ์ได้รับตามข้อ 5  ให้สหกรณ์นําเข้าบญัชี
เงินกองทนุบําเหน็จสมาชิกนบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตั ิ
 

ข้อ  7  การจ่ายเงินสวสัดิการบําเหน็จเม่ือสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์นัน้   ให้จ่าย
สมาชิกผู้ซึง่มีอายกุารเป็นสมาชิกตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ห้าปี  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ่ายให้สมาชิกท่ีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ โดยโอนเงินสวสัดิการบําเหน็จ    
เข้าบญัชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จํากดั 

       (2)  จ่ายให้ทายาทเม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
       (3)  กรณีท่ีสมาชิกได้รับเงินบําเหน็จ  ตามข้อ 7(1) แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงิน์
สวสัดกิารบําเหน็จสมาชิก ตามข้อ 7(2)  อีก 
 

 ข้อ  8  จํานวนเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิก  ให้คํานวณจ่ายแก่สมาชิกตามข้อ 7   
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนท่ีหนึ่งร้อยละเจ็ดสิบ  คิดตามจํานวนอายกุารเป็นสมาชิก  ส่วนท่ีสอง
ร้อยละสามสบิ  คดิตามจํานวนหุ้นของสมาชิก 

 
 ข้อ  9  วิธีการจ่ายเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิก   ส่วนท่ีหนึ่งจํานวนร้อยละเจ็ดสิบ
ของเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิก   ให้นบัรวมอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ของผู้ ท่ีมีอายคุรบหกสิบปี
บริบรูณ์ และผู้ ท่ีถึงแก่กรรมในรอบปีทางบญัชีสหกรณ์  นําไปหารจํานวนเงินเป็นเฉลี่ยรายปี  แล้วนําไป
คณูอายกุารเป็นสมาชิกของแตล่ะคน   เพ่ือเป็นเงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิกท่ีสมาชิกจะได้รับ การนบั
อายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์  ถ้าเศษของปีเกินกว่าหกเดือนให้นบัเป็นหนึ่งปี  สว่นท่ีสองจํานวนร้อยละ
สามสบิของเงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิก ให้นํามาคํานวณเพ่ือจ่ายเงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิก  ดงันี ้
 (1)  ให้นําเงินค่าหุ้นของสมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการบําเหน็จ ตามข้อ 7          
มารวมกนัแล้ว  นําไปหารจํานวนเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิกท่ีมีอยู่  เพ่ือหาสว่นเฉล่ียแล้วนําไปคณู  
จํานวนของหุ้นของสมาชิกแตล่ะคน  เป็นจํานวนเงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิกท่ีสมาชิกจะได้รับ 
 (2)  หุ้นท่ีเกิดจากการซือ้หุ้น  จะใช้เป็นฐานคิดเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิก          
ต้องผา่นการซือ้หุ้นเป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปี  ยกเว้นหุ้นท่ีสง่รายเดือนตามปกต ิ
 (3)  จํานวนเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิกท่ีสมาชิกแต่ละคนจะได้รับ  ต้องไม่เกิน
จํานวนเงินสองแสนบาท 



 ข้อ  10  เม่ือสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมลง  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบําเหน็จ
สมาชิกแก่ทายาทสมาชิกซึ่งได้แก่  คู่สมรส  บุตร  บิดา-มารดา  ผู้ อุปการะ  ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการจะเห็นสมควร 
 

ข้อ  11  การย่ืนเร่ืองขอรับเงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิกกรณีถึงแก่กรรม  ทายาทผู้ ย่ืน
ขอรับเงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิก  ต้องสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องตามกรณี  ดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  หนงัสือขอรับเงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิกตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 (2)  ใบมรณบตัร 
 (3)  สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือสมาชิก และผู้ขอรับเงินบําเหน็จ 

 (4)  สําเนาบตัรข้าราชการ /ประชาชน 
 (5)  สําเนาทะเบียนสมรส 
 (6)  หนงัสือแต่งตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ (ในกรณีท่ีสมาชิกได้ทําหนงัสือแต่งตัง้

ผู้ รับโอนประโยชน์ไว้) 
 (7)  เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 
ข้อ  12  เงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิกนีไ้ม่ถือว่าเป็นเงินมรดก  สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึง่

สิทธิท่ีจะจ่ายให้แก่บุคคลท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 10 แห่งระเบียบนีเ้ท่านัน้  และการวินิจฉัยโดยมติของ
คณะกรรมการดําเนินการในการอนุมตัิการจ่าย  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ถือเป็นอนัสิน้สดุ  จะนําไปฟ้องร้อง
มิได้ 
 

ข้อ  13  เงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิกนีจ้ะจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีมีอายคุรบหกสบิปี 
บริบรูณ์  และมีอายกุารเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิก  ในวนัสิน้ปีทาง
บญัชีของทุกปี  โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการดําเนินการโดยจ่ายเป็นปี ๆ ไป  ส่วนทายาทของ
สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  หากไม่ส่งเร่ืองขอรับบําเหน็จตามข้อ 11  ให้ย่ืนขอรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ
สมาชิกภายในสองปีทางบญัชี  ถ้าไม่มาติดต่อขอรับภายในระยะเวลาดงักล่าว  ให้ถือว่าไม่มีสิทธิรับ์

เงินสวสัดกิารบําเหน็จสมาชิก 
 

ข้อ  14  สมาชิกท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (กรณีชําระหนีไ้ม่ปกติ) หรือสมาชิก
สหกรณ์ซึง่ถึงแก่กรรมและทายาทได้ขอรับเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิกตามระเบียบนี ้หากปรากฏว่า
ยงัมีหนีค้้างชําระอยูต่อ่สหกรณ์   ให้สหกรณ์นําเงินสวสัดกิารบําเหน็จนีไ้ปชําระหนีไ้ด้ 

 
ข้อ  15  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2556 

 
                       (ลงช่ือ)    
                          (นายทอง  วิริยะจารุ) 
                  ประธานกรรมการ  


