ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วาดวยสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2543
(ก.น.ส.)
……………………..
เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลัง ใจและความสุขในบั้นปลายชีวิตของสมาชิก ที่มีความจงรักภักดีและ
ศรั ท ธาต อ สหกรณ ม าเป น ระยะเวลายาวนาน เพื่ อ ความอบอุ น ใจแก ค รอบครั ว สมาชิ ก ที่ ถึ ง แก ก รรม
จึงเห็นสมควรจัดใหมีสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 2 (12) (13) ขอ 69 ขอ 70 และขอ 84 (7)
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2543
จึงใหกําหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2543” ชื่อยอวา “กนส”
ขอ 2. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยกองทุนบําเหน็จ สมาชิก
พ.ศ. 2539
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกที่ไดบริจาคเงินเขาเปนทุนสํารองตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะก รรมก ารดํ า เนิ น ก ารสห กรณ อ อมทรั พย ค รู
อุบลราชธานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานในคณะกรรมการสวัส ดิก ารตามขอ บั ง คั บ ของ
สหกรณ
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
อุบลราชธานี จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“คูสมรส”
หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
“บิดา-มารดา”
หมายถึง ผูใหกําเนิดสมาชิก
“ผูอุปการะ”
หมายถึง ผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ผูอยูในความอุปการะ” หมายถึง ผู ที่ ได อ ยู ใ น ควา ม อุ ป ก า ร ะ ขอ ง ส ม า ชิ ก ต ล อ ด ม า
โดยจํ า เป น ต อ งมี ผู อุ ป การะ และการถึ ง แก ก รรมของ
สมาชิก ทําใหผูนั้นไดรับความเดือดรอนลําบาก เพราะ
ขาดการอุปการะ
ขอ 4. ใหโ อนเงิ น กองทุน สวัส ดิ ก าร ตามระเบี ย บว า ดว ยเงิน สวัส ดิ ก ารบํา เหน็จ สมาชิ ก (ก.น.ส)
พ.ศ.2537 เขาเปนเงินทุนสํารองของสหกรณ

ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกันเองเปนคณะกรรมการมีจํานวนไมเกิน 5 คน โดยใหเปน
ประธานคนหนึ่ง เปนเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงิ น สวั ส ดิ ก ารตามข อ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรั พ ย ค รู อุ บ ลราชธานี จํ ากั ด และระเบี ย บนี้ และให
คณะกรรมการอยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า กั บ อายุ ข องคณะกรรมการดํ า เนิ น การซึ่ ง เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการนั้ น
ถากรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกันเองขึ้นแทนตําแหนงที่วาง
นั้น กรรมการที่ไดรับเลือกแทนตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาที่ยังคงเหลือของคณะกรรมการ
ที่ตนแทนเทานั้น
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวมปรึกษาหารือดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตามระเบียบนี้ ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุมได การลงมติหรือวินิจฉัยปญหาใดๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑในการ
ตัดสิน กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 6. กรรมการในคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พนจากตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ
(5) โอนหรือยาย หรือตองเดินทางไปรับราชการที่ตางจังหวัด
(6) คณะกรรมการดําเนินการลงมติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ใหถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
ขอ 7. ใหคณะกรรมการรายงานผลการดํ าเนินการใหที่ป ระชุม ประจําเดือ น ของคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบหรืออนุมัติแลวแตก รณี และใหคณะกรรมการดําเนินการรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการนี้ใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ขอ 8. ใหสหกรณตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
โดยอนุมัติที่ประชุมใหญสมทบเขาเปนเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ขอ 9. การพิจารณาจายเงินบําเหน็จจากเงินสวัสดิการแหงระเบียบนี้ใหเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10. การจายเงินบําเหน็จ เมื่อสิ้นปงบประมาณ จะจายกรณีใดกรณีหนึ่งเพียงอยางเดียว ดังนี้
(1) จายใหแกสมาชิกที่อายุครบ 60 ปบริบูรณ
(2) จายใหแกผูมีสิทธิตามที่ระบุในขอ 13 กรณีสมาชิกถึงแกกรรม
ขอ 11. วิธีคํานวณเงินบําเหน็จ
(1) จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไวในแตละปทางบัญชี ใหคํานวณดังนี้
สวนที่ 1 จํานวนรอยละ 40 จายบําเหน็จใหแกสมาชิกที่มีสิทธิใหไดรับตามอายุของการเปน
สมาชิกของสหกรณ โดยใหนับรวมอายุการเปนสมาชิกของสหกรณสมาชิกทุกคนตาม
ขอ 10 (1) นําไปหารจํานวนเงินเปนสวนเฉลี่ยรายป แลวนําไปคูณอายุการเปนสมาชิก
ของแตละคน เพื่อเปนเงินบําเหน็จที่สมาชิกจะไดรับ
สวนที่ 2 จํานวนรอยละ 60 จายบําเหน็จใหแกสมาชิกที่มีสิทธิไดรับตามจํานวนหุนของ
สมาชิก โดยใหนําหุนของสมาชิกตามขอ 10(1) มารวมกันแลว นําไปหารเงินบําเหน็จ
ที่มีอยู เพื่อหาสวนเฉลี่ยแลวนําไปคูณเงินคาหุนของสมาชิกแตละคนที่มีอยูในวันสิ้น
ปงบประมาณ จะเปนจํานวนเงินบําเหน็จที่สมาชิกจะไดรับ

(2) หุนที่สมาชิกมีอยูและจะนํามาคํานวณในสวนที่ 2 ไดจะตองเปนหุนที่สมาชิก
สงสะสมรายเดือนตามปกติ ถาเปนหุนที่เกิดจากการซื้อหุนตองซื้อหุนนั้นมาแลวไม
นอยกวา 3 ป
(3) จํานวนเงินบําเหน็จที่สมาชิกแตละคนจะไดรับตองไมเกินหนึ่งในหาของเงิน
บําเหน็จในสวนที่ 2 นี้
ขอ 12. การยื่นเรื่องขอรับ เงินบําเหน็จ ตองยื่นกอนวัน สิ้นปง บประมาณไมนอยกวา 15 วัน
ตามแบบและหลักฐานประกอบที่สหกรณกําหนด ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น สมาชิกอาจมอบหมายใหผูอื่น
ดําเนินการแทนโดยมอบหมายเปนลายลักษณอักษรก็ได
ขอ 13. เมื่อสมาชิก รายใดถึงแกก รรมลง สหกรณจะจายเงินบําเหน็จ แกบุคคลตอไปนี้ แลวแต
คณะกรรมการจะเห็นสมควร
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดา-มารดา
(4) ผูอุปการะ
(5) ผูอยูในความอุปการะ
สมาชิกอาจะแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร ใหจายเงินบําเหน็จแกผูหนึ่งผูใดนอกเหนือจากที่ระบุ
ไวใน (1) (2) (3) (4) (5) ขางตนนี้ก็ได ถาไมมีทายาทตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือตามที่สมาชิกระบุใน
วรรค 2 มารับเงินบําเหน็จภายใน 30 พฤศจิกายน ของปนั้นๆ สหกรณจะโอนเงินเขาเปนเงินสวัสดิการรอจาย
ขอ 14. เงินบําเหน็จนี้ไมถือเปนมรดก สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะจายใหแกบุคคลที่ไดระบุไวในขอ
11 แหงระเบียบนี้เทานั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ในการจายเงินบําเหน็จไมวากรณีใดๆ ถือเปนอัน
สิ้นสุด จะนําไปฟองรองมิได
ขอ 15. เงินบําเหน็จจะจายใหแกสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกในวันสิ้นเดือนตุลาคมของทุ กป ตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ โดยจะจายใหสิ้นสุดเปนปๆ ไป สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกที่ไมสง
เรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จตามขอ 12 ถือวาสละสิทธิ์ในการรับเงินบําเหน็จ จะเรียกรองขอรับเงินในภายหลัง
ไมได
ขอ 16. หากสมาชิกที่มีสิทธิ์ไดรับเงินบําเหน็จตามขอ 10 มีหนี้สินคางชําระตอสหกรณ สหกรณ
สามารถหักเงินบําเหน็จของสมาชิกผูนั้นชําระหนี้ทั้งปวงของสมาชิกใหเสร็จสิ้นได
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2543 เปนตนไป
กําหนดไว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2543
สุนทร หงษา
(นายสุนทร หงษา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

