
 
 
 

 
 
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากดั 
ว่าดว้ยกองทุนสวัสดกิารเพื่อบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554 

.................................................. 
  

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  ขอ้ 78(9)  และ  
ขอ้ 108(8) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี  15  ครัง้ท่ี  13/2554  เม่ือวนัท่ี  29  เดือนกนัยายน  พ.ศ.  2554           
ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยกองทนุสวสัดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
พ.ศ. 2554  ดงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้ 1 ระเบียบนี ้ เรยีกวา่  “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ จ ากดั  วา่ดว้ย
กองทนุสวสัดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554” 

 ขอ้ 2 ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3      ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยกองทนุสวสัดิการ

เพื่อบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2550  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมทกุฉบบั   และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรอื
ขอ้ตกลงอ่ืนใดซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบียบนี ้ และใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ขอ้ 4 ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์   หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั   
  คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  สมาชิก   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ ์ 
  กองทนุ   หมายถึง  กองทนุสวสัดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 
 ขอ้ 5 กองทนุอาจไดม้าจากแหลง่ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจดัสรรจากก าไรสทุธิประจ าปี 
(2) งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
(3) ดอกผลของกองทนุ 
(4) เงินหรอืทรพัยส์ินท่ีมีผูบ้รจิาค 
(5) รายไดอ่ื้น ๆ 

 ขอ้  6 เงนิบ าเหน็จสมาชิก   มีรายละเอียดดงันี ้
  (1)  สมาชิกท่ีมีสิทธิรบัเงินบ าเหน็จตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 120  เดือนขึน้ไป  และตอ้ง
ลาออกจากการเป็นสมาชิก  และมีคณุสมบติัดงันี ้
         (1.1)  เป็นสมาชิกท่ีออกจากหน่วยงานตน้สงักดัมาก่อนหนา้นีแ้ลว้   หรอื 

       (1.2)  เป็นสมาชิกท่ีจะเกษียณอายกุารท างานหรอืออกจากหน่วยงานตน้สงักดั 
ในชว่งเวลาเดียวกบัท่ีจะออกจากการเป็นสมาชิก    
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 (2)   การนบัอายกุารเป็นสมาชิกจะนบัเป็นเดือน   โดยนบัตัง้แตง่วดเดือนท่ีสง่คา่หุน้รายเดือน
เดือนแรก   จนถึงงวดเดือนสดุทา้ยในการสง่คา่หุน้รายเดือนก่อนท่ีจะอนมุติั  เวน้แต ่ สมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มีมติใหง้ดสง่คา่หุน้รายเดือนตามขอ้บงัคบัสหกรณข์อ้ 8 และขอ้ 44  ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชิกใหต้อ่เน่ือง 
 ขอ้ 7 เงนิบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ  มีรายละเอียดดงันี ้
   (1)  สมาชิกท่ีมีสิทธิรบัเงินบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายตุอ้งเป็นสมาชิกท่ีเกษียณอายกุารท างาน
จากหน่วยงานตน้สงักดั(แมว้า่จะไดต้อ่สญัญาท างานหลงัเกษียณก็ตาม)  และตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 60  
เดือนขึน้ไป   
 (2)  การนบัอายกุารเป็นสมาชิกจะนบัเป็นเดือน   โดยนบัตัง้แตง่วดเดือนท่ีสง่คา่หุน้รายเดือน
เดือนแรก   จนถึงงวดการสง่คา่หุน้รายเดือนเดือนสดุทา้ยก่อนเกษียณอายกุารท างาน เวน้แต ่ สมาชิกท่ีคณะกรรมการ-
ด าเนินการมีมติใหง้ดสง่คา่หุน้รายเดือนตามขอ้บงัคบัสหกรณข์อ้ 8 และขอ้ 44  จะนบัอายกุารเป็นสมาชิกใหต้อ่เน่ือง  
  ขอ้ 8 เงนิบ าเหน็จสมาชิกอาวุโส  มีรายละเอียดดงันี ้
  (1)  สมาชิกท่ีมีสิทธิรบัเงินบ าเหน็จสมาชิกอาวโุสตอ้งเป็นสมาชกิท่ีลาออกจากสหกรณ ์ และ 
มีอายตุัง้แต ่ 65  ปีบรบิรูณข์ึน้ไป  และตอ้งมีอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 120  เดือนขึน้ไป    

(2)   การนบัอายกุารเป็นสมาชิกจะนบัเป็นเดือน   โดยนบัตัง้แตง่วดเดือนท่ีสง่คา่หุน้รายเดือน 
เดือนแรก   จนถึงงวดเดือนสดุทา้ยในการสง่คา่หุน้รายเดือนก่อนท่ีจะอนมุติั  เวน้แต ่ สมาชิกท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มีมติใหง้ดสง่คา่หุน้รายเดือนตามขอ้บงัคบัสหกรณข์อ้ 8 และขอ้ 44  จะนบัอายกุารเป็นสมาชิกใหต้อ่เน่ือง  
                      ขอ้  9      อตัราการจา่ยเงินบ าเหน็จตามขอ้ 6  ขอ้ 7 และ ขอ้ 8  เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์
  ขอ้ 10 สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัสหกรณข์อ้ 40(1),(3),(4),(5),(6)  มีสิทธิไดร้บัเงิน
บ าเหน็จสมาชิก  และเงินบ าเหน็จสมาชิกอาวโุส  ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6  และขอ้ 8  โดยอนโุลม  สมาชิกท่ีขาด
จากสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัสหกรณข์อ้ 40(7) จะไม่มีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินกองทนุตามระเบียบนี ้
  ขอ้ 11 การขอรบัเงินกองทนุใหด้  าเนินการดงันี ้
   (1)  ใหส้มาชิกผูมี้สิทธิย่ืนหนงัสอืตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนดภายใน  60  วนั นบัแตว่นัท่ีมีสิทธิ
ไดร้บัเงินกองทนุดงักลา่ว   มิฉะนัน้ถือวา่สมาชิกผูน้ัน้สละสิทธ์ิท่ีจะรบัเงินกองทนุ  
  (2)  สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจาก  ตาย  หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ   หรอืเสมือน          
ไรค้วามสามารถ และมีสิทธิรบัเงินกองทนุตามระเบียบนี ้ ใหท้ายาทตามกฎหมายย่ืนหนงัสือตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  
ภายใน  365  วนันบัแตว่นัท่ีสมาชิกตาย  หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถ  หรอืเสมือนไรค้วามสามารถ  มิฉะนัน้ถือวา่           
สละสิทธ์ิท่ีจะรบัเงินกองทนุ  
  ขอ้ 12   กรณีท่ีสมาชิกมีสิทธิไดร้บัเงินกองทนุ  แตส่มาชิกรายดงักลา่วยงัมีหนีค้า้งช าระ   หรอืภาระ
ผกูพนัอ่ืนท่ีมีตอ่สหกรณ ์ ใหส้หกรณน์ าเงินกองทนุดงักลา่ว  มาหกัช าระหนี ้  หรอืภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีตอ่สหกรณท์ัง้หมด
ก่อน  หลงัจากนัน้จงึจะน าเงินกองทนุท่ีเหลือจา่ยใหส้มาชิก 
  สหกรณมี์อ านาจในการน าเงินกองทนุ  ท่ีสมาชิกพงึไดร้บัหกัหนีค้า้งช าระ   ภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีตอ่สหกรณ ์  

โดยไม่ตอ้งรอใหส้มาชิกย่ืนหนงัสือขอรบัเงินกองทนุดงักลา่ว 
  ขอ้ 13 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอของบประมาณตอ่ท่ีประชมุใหญ่เป็นรายจา่ยผกูพนัประจ าปี 
หรอืจดัสรรจากก าไรสทุธิในกรณีมีก าไรสทุธิประจ าปี  และในขณะท่ีกองทนุไม่พอจา่ยในปีนัน้ ๆ  ใหส้หกรณท์ดรองจา่ย
จากงบประมาณประจ าปีไปพลางก่อนจนกวา่จะไดร้บัจดัสรรงบประมาณในปีตอ่ไป 
  ขอ้ 14  เงินกองทนุไม่ถือเป็นมรดก  สหกรณท์รงไวซ้ึง่สิทธิท่ีจะจา่ยใหแ้ก่สมาชิกหรอืทายาทตาม
กฎหมาย  และขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการในทกุกรณีถือเป็นขอ้ยติุ 
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  ขอ้ 15  ในกรณีที่มีเหตตุอ้งยกเลกิกองทนุนี ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการช าระบญัชีใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน  90  วนั  และหากมีเงินเหลอืหรอืทรพัยส์นิเหลอืใหน้ าสมทบเขา้ทนุส ารองของสหกรณ ์
  ขอ้ 16  ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินกองทนุตามระเบียบนี ้  และน าเสนอคณะกรรมการ-
ด าเนินการเพื่อทราบเป็นรายเดือน  
 ขอ้ 17  กรณีที่ระเบียบนีม้ิไดก้ าหนดขอ้ความเรื่องใดไว ้ หรอืไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนด  ใหเ้ป็นดลุยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ใดในการด าเนินการตามระเบยีบ  ใหค้ณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินจิฉยัชีข้าด 
 
 ใหป้ระธานกรรมการ  เป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
 
            ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2554 
 
  

(ดร.โอภาส   ตนัติฐากรู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 
 



/ขอ้ 6... 

 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากดั 
เร่ือง  หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิกองทุนสวัสดกิารเพื่อบ าเหน็จสมาชิก  

……………………………………. 
 

 เพื่ออนวุติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 6  ขอ้ 7 และขอ้ 8 แห่งระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
จ ากดั  วา่ดว้ยกองทนุสวสัดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554  ประกอบกบัคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชมุ
ครัง้ท่ี  13/2554  เม่ือวนัท่ี  29  กนัยายน  2554  ไดมี้มติก าหนดหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินกองทนุสวสัดิการเพื่อบ าเหน็จ
สมาชิก ไวด้งัตอ่ไปนี ้
 ขอ้ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา่ “ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั เรือ่ง หลกัเกณฑ ์
การจา่ยเงินกองทนุสวสัดิการเพื่อบ  าเหน็จสมาชิก” 
 ขอ้ 2 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   การจา่ยเงินบ าเหน็จสมาชิก  สหกรณก์ าหนดจา่ยใหก้บัสมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 
120  เดือนขึน้ไป ดงันี ้

อายุการเป็นสมาชิก
(เดอืน) 

อัตราร้อยละ 
(ของมูลค่าหุ้น) 

ไม่เกิน 
(บาท) 

120 - 239 0.75 5,000 

240 - 359 1.00 6,000 
360 เดือนขึน้ไป 1.25 7,000 

 
  จ านวนมลูคา่หุน้ท่ีใชใ้นการค านวณ  จะไม่รวมถึงหุน้ท่ีสมาชิกขอซือ้เพิ่มในชว่งเวลา 6 เดือน   

ก่อนท่ีจะอนมุติั 
ขอ้ 4   การจา่ยเงินบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอาย ุ  สหกรณก์ าหนดจา่ยใหก้บัสมาชิกท่ีมีอายกุารเป็น 

สมาชิกตัง้แต ่ 60  เดือนขึน้ไป ดงันี ้
อายุการเป็นสมาชิก 

(เดอืน) 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

60-119 2,000 
120-179 3,000 

180-239 4,000 
240  เดือนขึน้ไป 5,000 

 
ขอ้ 5 การจา่ยเงินบ าเหน็จสมาชิกอาวโุส   มีรายละเอียดดงันี ้

อายุของสมาชิก 
(ปีบริบูรณ)์ 

อายุการเป็นสมาชิก 
(เดอืน) 

อัตราร้อยละ 
(ของมูลค่าหุ้น) 

ไม่เกิน 
(บาท) 

 
65 ปีบรบิรูณข์ึน้ไป  

120 - 179 0.75 3,000 
180 - 239 1.00 6,000 

240 เดือนขึน้ไป 1.25 9,000 
   
  จ านวนมลูคา่หุน้ท่ีใชใ้นการค านวณ  จะไม่รวมถึงหุน้ท่ีสมาชิกขอซือ้เพิ่มในชว่งเวลา 6 เดือน  
ก่อนท่ีจะอนมุติั 
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   ขอ้ 6    กรณีท่ีประกาศนีมิ้ไดก้ าหนดขอ้ความเรือ่งใดไว ้  หรอืไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด   ใหเ้ป็นดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ใดในการด าเนินการตามประกาศ   ใหค้ณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด     
    
   ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามประกาศนี ้                   
        
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 
 

(ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 
 
 


