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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้วยกองทุนเงินยังชีพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2555
--------------------------------เพื่อปรับปรุ งการจ่ายบาเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ฯ ให้เหมาะสมกับภาวะของ
สหกรณ์ ฯ ที่จะต้องจ่ายเงินบาเหน็จรายเดือนให้กบั เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันในระยะยาวได้อย่าง
ยัง่ ยืนและไม่เป็ นภาระทางการเงินกับสหกรณ์ ฯ ที่จะหาเงินส่ วนนี้มาจ่ายเป็ นบาเหน็จรายเดือนได้สอดคล้องกับ
ผลประกอบการของสหกรณ์ ฯ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11)
และ ข้อ 107 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 51 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติ
ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยเงินบาเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ
พ.ศ. 2553 และให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยกองทุนเงินยังชีพของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พ.ศ. 2555 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยกองทุนเงิน
ยังชีพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยเงินบาเหน็จรายเดือน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553”
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการดาเนิ นการและคาสัง่ อื่นใดในส่ วนที่มีกาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู กาญจนบุรี จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู กาญจนบุรี จากัด
เจ้าหน้าที่
หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์ฯ จ้างไว้ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ทุก
ตาแหน่งตั้งแต่ผจู ้ ดั การลงไป
กองทุน
หมายถึง กองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินยังชีพ
หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ออกจากงานด้วย
เหตุครบเกษียณอายุเป็ นรายเดือนตามระเบียบนี้
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เงินซึ่ งสหกรณ์จ่ายให้แก่ คู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดา
มารดาของเจ้าหน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้ในหนังสื อตั้ง
ผูร้ ับเงินยังชีพตกทอดในกรณี ที่เจ้าหน้าที่น้ นั ถึง
แก่ความตายก่อนการรับเงินยังชีพครบหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเดือน
เงินสงเคราะห์พิเศษ หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ทายาทที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้
ในหนังสื อตั้งผูร้ ับเงินยังชีพตกทอดเมื่อเจ้าหน้าที่
ถึงแก่ความตายตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 5 ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผู ้
วินิจฉัยคาวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
เงินยังชีพตกทอด หมายถึง

หมวด 1
กองทุน
ข้อ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่คนใดออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน พ.ศ. 2549 และประสงค์จะรับเงินยังชีพเป็ นรายเดือน ให้โอนเงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั เข้าเป็ น กองทุน
เงินยังชีพ
ข้อ 8 เมื่อมีการจ่ายเงินยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้สหกรณ์ต้ งั งบประมาณเข้ากองทุนเป็ นรายปี ใน
อัตราร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนเงินกองทุนที่จะต้องจ่ายให้กบั เจ้าหน้าที่ในปี บัญชีน้ นั ๆ
ข้อ 9 ให้สหกรณ์จดั งบประมาณเป็ นเงินสมทบอุดหนุนกองทุนเป็ นรายปี ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญในปี บัญชีน้ นั ๆ ลบด้วยศูนย์จุดห้าของจานวนเงินกองทุนที่มีอยูใ่ นวันสิ้ นปี บัญชี ที่ผา่ นมา
ข้อ 10 รายได้ของกองทุน นอกจากเงินสมทบอุดหนุนตามข้อ 9 กองทุนอาจมีรายได้อีก ดังนี้
(1) การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
(2) เงินบริ จาค
ข้อ 11 เงินกองทุน ให้จ่ายได้เฉพาะเพื่อเป็ นเงินยังชีพตามหมวด 2 เงินสงเคราะห์พิเศษ
ตามหมวด 3 เงินยังชีพตกทอดตามหมวด 4 เท่านั้น
หากในปี ใดเงินกองทุนไม่พอจ่าย ให้สหกรณ์ทดลองจ่ายจากเงินของสหกรณ์ไปก่อน แล้วให้ต้ งั
งบประมาณรายจ่ายเข้ากองทุนเพื่อจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายต่อไป
ข้อ 12 ให้สหกรณ์จดั ทาบัญชีกองทุนและเก็บรักษาเงินกองทุนไว้เช่นเดียวกับเงินกองทุนอื่น ๆ
ของสหกรณ์
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หมวด 2
เงินยังชีพ
ข้อ 13 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าปี และออกจากงานตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุครบเกษียณอายุโดย
ไม่ประสงค์จะรับเงินบาเหน็จ มีสิทธิขอรับเงินยังชีพจากสหกรณ์ได้ โดยยืน่ คาร้องขอรับเงินยังชีพตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้อ 14 เงินยังชีพนั้นให้คิดโดยนาเงินบาเหน็จที่ได้รับตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี
จากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2549 ทั้งหมด หารด้วยหนึ่งร้อยยีส่ ิ บ แล้วเพิ่มให้อีกร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนที่หารได้ เศษที่ต่ากว่าหนึ่งบาทให้ปัดขึ้นเป็ นหนึ่งบาท
ข้อ 15 เจ้าหน้าที่ที่รับเงินยังชีพไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้
ข้อ 16 การนับเวลาสาหรับคานวณจ่ายเงินยังชีพให้นบั เป็ นจานวนปี โดยคิดสิ บสองเดือนเป็ น
หนึ่งปี เศษของปี ถ้าเกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน ให้คิดเป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่าให้ตดั ทิ้ง
ข้อ 17 การจ่ายเงินยังชีพให้จ่ายก่อนวันสิ้ นเดือนสามวันทาการ
ข้อ 18 กรณี เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเงินยังชีพถึงแก่ความตายก่อนถึงวันสิ้ นเดือน ให้จ่ายเงินยังชีพเฉลี่ยตาม
จานวนวันนับถึงวันที่ถึงแก่ความตาย โดยให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีสามสิ บวัน
หมวด3
เงินสงเคราะห์ พเิ ศษ
ข้อ 19 เจ้าหน้าที่ที่รับเงินยังชีพคนใดที่ถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษให้แก่
ทายาท ตามที่เจ้าหน้าที่ผตู ้ ายได้ระบุไว้เท่านั้น เป็ นจานวน 3 เดือนของเงินยังชีที่ผตู ้ ายได้รับ ทั้งนี้ เพื่อช่วยสงเคราะห์
การจัดการศพของผูต้ าย
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่มิได้ระบุให้บุคคลใดเป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์พิเศษ หรื อผูท้ ี่ระบุไว้
ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลอื่นใดอีก
ในการจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ หากเจ้าหน้าที่ระบุให้จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษตามลาดับ
สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษทั้งหมดให้แก่ผมู ้ ีชื่อในลาดับแรกเท่านั้น หากประสงค์จะให้จ่ายเงินสงเคราะห์
พิเศษเฉลี่ยแก่ผมู ้ ีชื่อทุกคนที่ระบุไว้ สหกรณ์จะจ่ายเฉลี่ยให้แก่ทุกคนคนละเท่า ๆ กัน
ข้อ 20 การขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษ ผูม้ ีสิทธิที่เจ้าหน้าที่ระบุให้เป็ นผูม้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
พิเศษ ต้องยืน่ คาขอตามแบบพร้อมหลักฐานที่สหกรณ์กาหนดภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน นับแต่วนั ที่
เจ้าหน้าที่น้ นั ถึงแก่ความตาย
หากผูม้ ีสิทธิตามที่เจ้าหน้าที่ระบุมาขอรับเงินเกินกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง สิ ทธิ ในการขอรับ
เงินนั้นเป็ นอันหมดไป สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
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หมวด4
เงินยังชีพตกทอด
ข้อ 21 เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเงินยังชีพผูใ้ ดถึงแก่ความตายก่อนการรับเงินยังชีพครบหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเดือน
สหกรณ์จะจ่ายเงินยังชีพตกทอดให้แก่ คู่สมรส บุตร หรื อบิดามารดา ของเจ้าหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อตั้งผูร้ ับ
เงินยังชีพตกทอดเท่านั้น
ข้อ 22 การคิดเงินยังชีพตกทอด ให้คิดจากจานวนหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเดือนตามข้อ 14. โดยไม่รวมเงิน
เพิ่ม 25% ลบด้วยจานวนเดือนที่ได้รับเงินยังชีพไปแล้ว โดยให้นบั ทบเดือนที่ถึงแก่ความตายเข้าด้วย
ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้นาไปคูณกับจานวนเงินยังชีพรายเดือน เป็ นเงินยังชีพตกทอดที่จะจ่ายให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ
ที่เจ้าหน้าที่ระบุต่อไป
ข้อ 23 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินยังชีพไปแล้วครบหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเดือน แล้วถึงแก่ความตาย สหกรณ์
ไม่จ่ายเงินยังชีพตกทอดให้
ข้อ 24 การขอรับเงินยังชีพตกทอด ผูม้ ีสิทธิที่เจ้าหน้าที่ระบุตอ้ งยืน่ คาขอตามแบบพร้อมหลักฐาน
ที่สหกรณ์กาหนดภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่น้ นั ถึงแก่ความตาย
หากผูม้ ีสิทธิ ตามที่เจ้าหน้าที่ระบุมาขอรับเงินเกินกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง สิ ทธิในการขอ
รับเงินนั้นเป็ นอันหมดไป สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินยังชีพตกทอดให้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
ข้อ 25 วิธีการจ่ายเงินยังชีพตกทอด ให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 19. วรรคสองและวรรคสาม
หมวก5
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 26 บุคคลที่เจ้าหน้าที่จะตั้งให้เป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์พิเศษและเงินยังชีพตกทอดนั้น ต้องเป็ น
คู่สมรส และหรื อบุตร และหรื อบิดามารดา ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
ข้อ 27 การตั้งผูร้ ับเงินสงเคราะห์พิเศษและเงินยังชีพตกทอดนั้น เจ้าหน้าที่จะต้องระบุไว้ให้
ชัดเจนในใบตั้งผูร้ ับเงินว่าจะให้สหกรณ์จ่ายเงินตามลาดับ หรื อแบ่งจ่ายให้ผมู ้ ีชื่อทุกคน ๆ ละเท่า ๆ กัน
ข้อ 28 หนังสื อตั้งผูร้ ับเงินสงเคราะห์พิเศษและเงินยังชีพตกทอด ต้องทาตามแบบของสหกรณ์
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับเงินทุกคน
การเปลี่ยนแปลงผูร้ ับเงินตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้โดยแจ้งยกเลิกหนังสื อฉบับเดิมแล้วจัดทา
ฉบับใหม่ข้ ึน
หนังสื อตั้งผูร้ ับเงินให้ทาสองฉบับโดยสหกรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ มอบให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั ทาหนังสื อ
ไปหนึ่งฉบับ
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ข้อ 29 ให้สหกรณ์จดั ทาทะเบียนและหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินยังชีพ เงินสงเคราะห์พิเศษ
เงินยังชีพตกทอด และหนังสื อตั้งผูร้ ับเงินไว้เป็ นหลักฐานให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายนิวฒั น์ วีระสุ นทร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด

