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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100  

ปี  

พ.ศ. 2559 

----------------------- 

 เพื่อสร้างเสริมความสุขในบั้นปลายชีวิตและสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัวสมาชิกที่มีอุดมการณ์และศรัทธา
ในสหกรณ์เป็นเวลายาวนาน 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ข้อ 62(9) และข้อ 86 ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย
เงินกองทุน           สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100  

ปี พ.ศ.2559 ไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด  ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่
มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100  ปี  พ.ศ. 2559 ” 

 ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ   

60 ปี พ.ศ. 2543, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี 

พ.ศ. 2543  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550, ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี พ.ศ. 2543  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ       

มติคณะกรรมการด าเนินการ ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วและให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  

 ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 

 “ สหกรณ์ ”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 

 “อายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี,    หมายถึง  สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  

ปี, 

80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95  ปี และ100  ปี”            90  ปี, 95  ปี และ 100  ปี บริบูรณ์ในวันสิ้นปี 
                                                                                       งบประมาณของทางราชการ    
 “ สมาชิก ”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 

 “ คณะกรรมการด าเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด        

 “ ประธานกรรมการ ”   หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 

 “ ผู้จัดการ ”    หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 

 “ คู่สมรส ”   หมายถึง  คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 

 “ บุตร ”    หมายถึง  บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก 

 “ บิดา - มารดา ”   หมายถึง  ผู้ให้ก าเนิดสมาชิก 

 “ ผู้รับประโยชน์ ”   หมายถึง  บุคคลซึ่งสมาชิกระบุให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการนี ้



118 

 
 ข้อ 5. เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 
100  ปี อาจได้มาจาก 

  5.1  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  5.2  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  

“ข้อ 6. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่มีอายุครบ  60  ปี โดยพิจารณาจากเกณฑ์ระยะเวลาการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด  คูณด้วยจ านวนเงินที่ก าหนด ดังน้ี 

6.1  เป็นสมาชิก  1 – 5  ปี  คูณด้วยเงินสวัสดิการปีละ  400  บาท 

6.2  เป็นสมาชิก  6 – 10 ปี  คูณด้วยเงินสวัสดิการปีละ  500  บาท 

6.3  เป็นสมาชิก 11 – 20 ปี  คูณด้วยเงินสวัสดิการปีละ  700  บาท 

6.4  เป็นสมาชิก  21 – 30 ปี  คูณด้วยเงินสวัสดิการปีละ  900  บาท 

6.5  เป็นสมาชิก  31 ปี ขึ้นไป คูณด้วยเงินสวัสดิการปีละ  1,000 บาท 

  การนับอายุการเป็นสมาชิก  ถ้าเศษของปีเกิน  6  เดือน ให้นับเป็น  1  ปี กรณีที่สมาชิกโอนสมาชิกภาพมา
จากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ไม่ให้นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์เดิม” 

“ข้อ 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด จะมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน                        

ไม่น้อยกว่า 25 ปี  และมีอายุครบ 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85 ปี, 90 ปี, 95 ปี และ 100 ปี ตามล าดับ ตามวงเงิน
สวัสดิการ  ดังน้ี 

  7.1  อายุครบ  65  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการ 5,000   บาท 

7.2  อายุครบ  70  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการ 5,000   บาท 

  7.3  อายุครบ  75  ปี   ได้รับเงินสวัสดิการ 10,000   บาท 

  7.4  อายุครบ  80  ปี  ได้รับเงินสวัสดิการ    10,000   บาท 

  7.5  อายุครบ  85  ปี   ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000   บาท 

  7.6  อายุครบ  90  ปี    ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000   บาท 

  7.7  อายุครบ  95  ปี   ได้รับเงินสวัสดิการ    30,000   บาท 

  7.8  อายุครบ  100  ปี    ได้รับเงินสวัสดิการ 50,000   บาท 

 ข้อ 8.  การขอรับเงิน 

 ให้สมาชิกผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100  ปี  ยื่นเรื่อง
ขอรับเงินสวัสดิการต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่
สมาชิกมีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100  ปี  ในการยื่นเรื่องขอรับเงินต้อง
ส่งเอกสารหลักฐานประกอบตามแต่กรณีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ดังต่อไปน้ี 

  -  หนังสือขอรับเงินตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

-  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิก 

-  ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน 

  -  หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี) 

  -  เอกสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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 ข้อ 9.  กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 

ปี และ 100  ปี  ถึงแก่กรรมภายหลังจากยื่นเรื่องขอรับเงินต่อสหกรณ์ไว้ถูกต้องแล้ว  ให้ผู้รับประโยชน์ตามข้อ 10.2 

และ 10.3 มีสิทธิรับเงินสวัสดิการได้ ภายใต้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ข้อ 46. และข้อ 47.  

 ข้อ 10.  เงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100 

ปี น้ี ไม่ถือเป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายให้บุคคลดังน้ี 

  10.1  สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100  ปี 

  10.2  ผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ 
  10.3  ถ้ามิได้ระบุผู้รับประโยชน์ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับดังน้ี 

         (1)  คู่สมรส 

         (2)  บุตร 
         (3)  บิดา - มารดา 
 มติของคณะกรรมการด าเนินการในการอนุมัติการจ่ายไม่ว่ากรณีใด ๆถือเป็นอันสิ้นสุด จะน าไปฟ้องร้องมิได้ 
 ข้อ 11. เงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100 

ปี   จะจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 10. โดยการอนุมัติของคณะกรรมการด าเนินการ  
 ข้อ 12. เงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100 

ปี   จะจ่ายสิ้นสุดเป็นป ีๆไป สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่ไม่ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการดังกล่าว ตามข้อ 

8   ถือว่าสละสิทธ์ิในการรับเงินสวัสดิการสมาชิก น้ัน จะเรียกร้องขอรับเงินในภายหลังมิได้ 
บทเฉพาะกาล 

 ในปีแรกที่ระเบียบฉบับน้ีถือใช้บังคับให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 25 ปี 

และมีอายุครบ 66 ปี, 67 ปี, 68 ปี, 69 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน 5,000 บาท และในปีแรกท่ีระเบียบฉบับน้ีถือ
ใช้บังคับให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 25 ปี และมีอายุครบ 70 ปี ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการ จ านวน 10,000 บาท 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 30 กรกฎาคม  พ.ศ.2559 
 

 

                  (ลงชื่อ)       จ านง  เหล่าคงธรรม 

  (นายจ านง  เหล่าคงธรรม) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด 

 

 

 

 


