
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากดั 
ว่าด้วยเงนิกองทุนสวสัดกิารสมาชิกที่มอีายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 91 ปีเป็นต้นไป  

พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 เพื่อสร้างเสริมความสุขในบั้นปลายชีวิตและสร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัวสมาชิกที่มีอุดมการณ์และศรัทธา
ในสหกรณ์เป็นเวลายาวนาน 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ข้อ 62(9) และข้อ 86 ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมและก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  
ปี, 90  ป,ี 91 ปีเป็นต้นไป พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มี
อายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ป,ี 85  ป,ี 90  ป,ี 91 ปีเป็นต้นไป พ.ศ. 2563  ” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ    
60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 95 ปี และ 100-105  ปี พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบประกาศ ค าสั่ง    
มต ิหรอืข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน  
 ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 
 “ สหกรณ์ ”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
 “อายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี,  หมายถึง  สมาชิกทีเ่กณฑ์อายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85 ปี,  

75 ปี,80  ปี, 85  ปี, 90  ปี,     90 ปี,  91  ปีเป็นต้นไป  บริบูรณ์ในวันสิน้ปงีบประมาณของทางราชการ 
91  ปีเป็นต้นไป ” 

 “ 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  บุคคลซึ่งสมาชิกระบุให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการนี้ 
 ข้อ 5. เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ป,ี 75  ป,ี 80  ป,ี 85  ป,ี 90  ปี, 91 ปีเป็นต้นไป อาจ
ได้มาจาก 
  5.1  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  5.2  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ตามข้อบังคับข้อ 24 (7) 
 
 



 

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

6.1  เป็นสมาชิก  1 – 5  ป ี   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 ขึ้นไปเป็นต้นไป คูณด้วยเงินสวัสดิการปีละ  1,000 บาท 

  การนับอายุการเป็นสมาชิก  ถ้าเศษของปีเกิน  6  เดือน ให้นับเป็น  1  ปี กรณีที่สมาชิกโอนสมาชิกภาพมาจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ไม่ให้นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์เดิม” 

“ข้อ 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด จะมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกัน                        
ไม่น้อยกว่า 25 ปี  และมีอายุครบ 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85 ปี, 90 ปี, 91 ปีเป็นต้นไป ตามล าดับ ตามวงเงิน
สวัสดิการ  ดังน้ี 

  7.1  อายุครบ  65  ปี    ได้รับเงินสวัสดิการ 5,000   บาท 
7.2  อายุครบ  70  ปี    ได้รับเงินสวัสดิการ 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  91  ปีเป็นต้นไป  ได้รับเงินสวัสดิการปีละ    10,000   บาท 
 ข้อ 8.  การขอรับเงิน 
 ให้สมาชิกผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 91 ปีเป็นต้นไป ยื่นเรื่องขอรับเงิน
สวัสดิการต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีท่ีสมาชิกมีอายุ
ครบ 60 ปี, 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 91 ปีเป็นต้นไป ในการยื่นเรื่องขอรับเงินต้องส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบตามแต่กรณีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ดังต่อไปน้ี 
  -  หนังสือขอรับเงินตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

-  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิก 
-  ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน 

  -  หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี) 
  -  เอกสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 9.  กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 91 ปี  
เป็นต้นไป ถึงแก่กรรมก่อนการยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการ ให้ผู้รับประโยชน์ตามข้อ 10.2 และ 10.3 มีสิทธิรับเงิน
สวัสดิการได้ ภายใต้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ข้อ 46. และข้อ 47.  
 ข้อ 10.  เงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 91 ปีเป็นต้นไปน้ีไม่ถือ
เป็นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายให้บุคคลดังน้ี 
 



 

  10.1  สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ป,ี 90  ป,ี 91 ปีเป็นต้นไป 
  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, 91 ปีเป็นต้นไป จะจ่าย
ให้แก่บุคคลตามข้อ 10. โดยการอนุมัติของคณะกรรมการด าเนินการ  
 ข้อ 12. เงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี , 65 ปี, 70 ปี, 75  ปี, 80  ปี, 85  ปี, 90  ปี, 91 ปีเป็นต้นไป จะจ่าย
สิ้นสุดเป็นปี ๆไป สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่ไม่ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการดังกล่าว ตามข้อ 8   ถือว่า
สละสิทธ์ิในการรับเงินสวัสดิการสมาชิก น้ัน จะเรียกร้องขอรับเงินในภายหลังมิได้ เว้นแต่สมาชิกที่มีอายุครบบริบูรณ์
ในแต่ละเกณฑ์อายุ  แต่ถึงแก่กรรมก่อนยื่นเรื่องให้มีสิทธิได้รับตามระเบียบน้ีด้วย 
. 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 13. สมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 91 ปี และมีชีวิตอยู่ในวันที่ระเบียบน้ีบังคับใช้ให้ได้รับย้อนหลังปีละ 10,000 
บาท ไปถึงปีท่ีมีอายุครบเกณฑ์ 91 ปีด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 

 

                  (ลงชื่อ)       สมนึก  แพทย์พิทักษ์ 
  (นายสมนึก  แพทย์พทิักษ์) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากดั 

 


