ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้อ 78(9) และ
ข้อ 108(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 15 ครัง้ ที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนี ้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
เพื่อบาเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์
กองทุน
หมายถึง กองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
ข้อ 5

กองทุนอาจได้มาจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) การจัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี
(2) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) ดอกผลของกองทุน
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผบู้ ริจาค
(5) รายได้อื่น ๆ
ข้อ 6 เงินบาเหน็จสมาชิก มีรายละเอียดดังนี ้
(1) สมาชิกที่มีสิทธิรบั เงินบาเหน็จต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 120 เดือนขึน้ ไป และต้อง
ลาออกจากการเป็ นสมาชิก และมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1.1) เป็ นสมาชิกที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัดมาก่อนหน้านีแ้ ล้ว หรือ
(1.2) เป็ นสมาชิกที่จะเกษี ยณอายุการทางานหรือออกจากหน่วยงานต้นสังกัด
ในช่วงเวลาเดียวกับที่จะออกจากการเป็ นสมาชิก
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(2) การนับอายุการเป็ นสมาชิกจะนับเป็ นเดือน โดยนับตัง้ แต่งวดเดือนที่สง่ ค่าหุน้ รายเดือน
เดือนแรก จนถึงงวดเดือนสุดท้ายในการส่งค่าหุน้ รายเดือนก่อนที่จะอนุมตั ิ เว้นแต่ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการ
มีมติให้งดส่งค่าหุน้ รายเดือนตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 8 และข้อ 44 ให้นบั อายุการเป็ นสมาชิกให้ตอ่ เนื่อง
ข้อ 7 เงินบาเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) สมาชิกที่มีสิทธิรบั เงินบาเหน็จสมาชิกเกษียณอายุตอ้ งเป็ นสมาชิกที่เกษียณอายุการทางาน
จากหน่วยงานต้นสังกัด(แม้วา่ จะได้ตอ่ สัญญาทางานหลังเกษียณก็ตาม) และต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 60
เดือนขึน้ ไป
(2) การนับอายุการเป็ นสมาชิกจะนับเป็ นเดือน โดยนับตัง้ แต่งวดเดือนที่สง่ ค่าหุน้ รายเดือน
เดือนแรก จนถึงงวดการส่งค่าหุน้ รายเดือนเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุการทางาน เว้นแต่ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติให้งดส่งค่าหุน้ รายเดือนตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 8 และข้อ 44 จะนับอายุการเป็ นสมาชิกให้ตอ่ เนื่อง
ข้อ 8 เงินบาเหน็จสมาชิกอาวุโส มีรายละเอียดดังนี ้
(1) สมาชิกที่มีสิทธิรบั เงินบาเหน็จสมาชิกอาวุโสต้องเป็ นสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ และ
มีอายุตงั้ แต่ 65 ปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไป และต้องมีอายุการเป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 120 เดือนขึน้ ไป
(2) การนับอายุการเป็ นสมาชิกจะนับเป็ นเดือน โดยนับตัง้ แต่งวดเดือนที่สง่ ค่าหุน้ รายเดือน
เดือนแรก จนถึงงวดเดือนสุดท้ายในการส่งค่าหุน้ รายเดือนก่อนที่จะอนุมตั ิ เว้นแต่ สมาชิกที่คณะกรรมการดาเนินการ
มีมติให้งดส่งค่าหุน้ รายเดือนตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 8 และข้อ 44 จะนับอายุการเป็ นสมาชิกให้ตอ่ เนื่อง
ข้อ 9 อัตราการจ่ายเงินบาเหน็จตามข้อ 6 ข้อ 7 และ ข้อ 8 เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 10 สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 40(1),(3),(4),(5),(6) มีสิทธิได้รบั เงิน
บาเหน็จสมาชิก และเงินบาเหน็จสมาชิกอาวุโส ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ 8 โดยอนุโลม สมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 40(7) จะไม่มีสิทธิที่จะได้รบั เงินกองทุนตามระเบียบนี ้
ข้อ 11 การขอรับเงินกองทุนให้ดาเนินการดังนี ้
(1) ให้สมาชิกผูม้ ีสิทธิยื่นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กาหนดภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่มีสิทธิ
ได้รบั เงินกองทุนดังกล่าว มิฉะนัน้ ถือว่าสมาชิกผูน้ นั้ สละสิทธิ์ที่จะรับเงินกองทุน
(2) สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก ตาย หรือเป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ และมีสิทธิรบั เงินกองทุนตามระเบียบนี ้ ให้ทายาทตามกฎหมายยื่นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ภายใน 365 วันนับแต่วนั ที่สมาชิกตาย หรือเป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ มิฉะนัน้ ถือว่า
สละสิทธิ์ที่จะรับเงินกองทุน
ข้อ 12 กรณีที่สมาชิกมีสิทธิได้รบั เงินกองทุน แต่สมาชิกรายดังกล่าวยังมีหนีค้ า้ งชาระ หรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีตอ่ สหกรณ์ ให้สหกรณ์นาเงินกองทุนดังกล่าว มาหักชาระหนี ้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอ่ สหกรณ์ทงั้ หมด
ก่อน หลังจากนัน้ จึงจะนาเงินกองทุนที่เหลือจ่ายให้สมาชิก
สหกรณ์มีอานาจในการนาเงินกองทุน ที่สมาชิกพึงได้รบั หักหนีค้ า้ งชาระ ภาระผูกพันอื่นที่มีตอ่ สหกรณ์
โดยไม่ตอ้ งรอให้สมาชิกยื่นหนังสือขอรับเงินกองทุนดังกล่าว
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอของบประมาณต่อที่ประชุมใหญ่เป็ นรายจ่ายผูกพันประจาปี
หรือจัดสรรจากกาไรสุทธิในกรณีมีกาไรสุทธิประจาปี และในขณะที่กองทุนไม่พอจ่ายในปี นนั้ ๆ ให้สหกรณ์ทดรองจ่าย
จากงบประมาณประจาปี ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รบั จัดสรรงบประมาณในปี ตอ่ ไป
ข้อ 14 เงินกองทุนไม่ถือเป็ นมรดก สหกรณ์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะจ่ายให้แก่สมาชิกหรือทายาทตาม
กฎหมาย และข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการในทุกกรณีถือเป็ นข้อยุติ
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ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งยกเลิกกองทุนนี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการชาระบัญชีให้แล้ว เสร็จ
ภายใน 90 วัน และหากมีเงินเหลือหรือทรัพย์สนิ เหลือให้นาสมทบเข้าทุนสารองของสหกรณ์
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินกองทุนตามระเบียบนี ้ และนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบเป็ นรายเดือน
ข้อ 17 กรณีที่ระเบียบนีม้ ิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ให้เป็ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินจิ ฉัยชีข้ าด
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

