
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี    จํากัด 

วาดวยสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก   พ.ศ.  2543  
(ก.น.ส.) 

…………………….. 
 เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจและความสุขในบั้นปลายชีวิตของสมาชิก  ที่มีความจงรักภักดีและ
ศรัทธาตอสหกรณมาเปนระยะเวลายาวนาน  เพื่ อความอบอุนใจแกครอบครัวสมาชิกที่ ถึงแกกรรม 
จึงเห็นสมควรจัดใหมีสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกข้ึน 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ  2  (12)  (13)  ขอ  69  ขอ  70  และขอ  84 (7)  
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  40  ในการประชุม  ครั้งที่  8/2543 เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2543 
จึงใหกําหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก  ไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบวาดวยสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2543” ช่ือยอวา “กนส” 
 ขอ  2.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  วาดวยกองทุนบําเหน็จสมาชิก   
พ.ศ. 2539 
 ขอ  3.  ในระเบียบน้ี 
 “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกที่ไดบริจาคเงินเขาเปนทุนสํารองตามระเบียบน้ี 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมก าร ดํา เ นินก ารสห กรณอ อมทรั พย ค รู

อุบลราชธานี   จํากัด 
 “ประธาน” หมายถึง ประธานในคณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของ

สหกรณ 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู  

อุบลราชธานี  จํากัด 
 “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
 “คูสมรส” หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก 
 “บุตร” หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
 “บิดา-มารดา” หมายถึง ผูใหกําเนิดสมาชิก 
 “ผูอุปการะ” หมายถึง ผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก 
 “ผูอยูในความอุปการะ” หมายถึง ผู ที่ ไ ด อ ยู ใ นควา มอุ ป ก า ร ะขอ ง ส ม า ชิกตล อดม า 

โดยจําเปนตองมีผูอุปการะ  และการถึงแกกรรมของ
สมาชิก  ทําใหผูน้ันไดรับความเดือดรอนลําบาก  เพราะ
ขาดการอุปการะ 

 ขอ  4.  ใหโอนเงินกองทุนสวัสดิการ  ตามระเบียบวาดวยเงินสวัส ดิการบําเหน็จสมาชิก(ก.น.ส) 
พ.ศ.2537  เขาเปนเงินทุนสํารองของสหกรณ 
 
 



 

 ขอ  5.  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกันเองเปนคณะกรรมการมีจํานวนไมเกิน  5  คน  โดยใหเปน
ประธานคนหน่ึง  เปนเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  และระเบียบน้ี  และให
คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดเทากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งเลือกต้ังคณะกรรมการน้ัน 
ถากรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกันเองข้ึนแทนตําแหนงที่วาง
น้ัน  กรรมการที่ไดรับเลือกแทนตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาที่ยังคงเหลือของคณะกรรมการ
ที่ตนแทนเทาน้ัน 
 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  เพื่อรวมปรึกษาหารือดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตามระเบียบน้ี  ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด  จึงถือเปนองคประชุมได  การลงมติหรือวินิจฉัยปญหาใดๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑในการ
ตัดสิน  กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 ขอ  6.  กรรมการในคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พนจากตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ 
(5) โอนหรือยาย  หรือตองเดินทางไปรับราชการที่ตางจังหวัด 
(6) คณะกรรมการดําเนินการลงมติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ใหถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 

ขอ  7.  ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินการใหที่ประชุมประจําเดือน  ของคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบหรืออนุมัติแลวแตกรณี  และใหคณะกรรมการดําเนินการรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการน้ีใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญประจําป 

ขอ  8.  ใหสหกรณต้ังงบประมาณรายจายประจําป  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
โดยอนุมัติที่ประชุมใหญสมทบเขาเปนเงินสวัสดิการตามระเบียบน้ี 
 ขอ  9.  การพิจารณาจายเงินบําเหน็จจากเงินสวัสดิการแหงระเบียบน้ีใหเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ  10.  การจายเงินบําเหน็จ  เมื่อสิ้นปงบประมาณ  จะจายกรณีใดกรณีหน่ึงเพียงอยางเดียว  ดังน้ี 
  (1)  จายใหแกสมาชิกที่อายุครบ  60   ปบริบูรณ 
  (2)  จายใหแกผูมีสิทธิตามที่ระบุในขอ  13  กรณีสมาชิกถึงแกกรรม 
 ขอ  11.  วิธีคํานวณเงินบําเหน็จ 
  (1)  จํานวนเงินงบประมาณที่ต้ังไวในแตละปทางบัญชี  ใหคํานวณดังน้ี 

สวนท่ี  1  จํานวนรอยละ  40  จายบําเหน็จใหแกสมาชิกที่มีสิทธิใหไดรับตามอายุของการเปน
สมาชิกของสหกรณ โดยใหนับรวมอายุการเปนสมาชิกของสหกรณสมาชิกทุกคนตาม
ขอ 10 (1) นําไปหารจํานวนเงินเปนสวนเฉลี่ยรายป แลวนําไปคูณอายุการเปนสมาชิก
ของแตละคน เพื่อเปนเงินบําเหน็จที่สมาชิกจะไดรับ 

สวนท่ี   2   จํานวนรอยละ  60  จายบําเหน็จใหแกสมาชิกที่มีสิทธิไดรับตามจํานวนหุนของ
สมาชิก  โดยใหนําหุนของสมาชิกตามขอ  10(1)  มารวมกันแลว นําไปหารเงินบําเหน็จ
ที่มีอยู   เพื่อหาสวนเฉลี่ยแลวนําไปคูณเงินคาหุนของสมาชิกแตละคนที่มีอยูในวันสิ้น
ปงบประมาณ  จะเปนจํานวนเงินบําเหน็จที่สมาชิกจะไดรับ 

 
 



 

 (2)   หุนที่สมาชิกมีอยูและจะนํามาคํานวณในสวนที่  2  ไดจะตองเปนหุนที่สมาชิก           
         สงสะสมรายเดือนตามปกติ  ถาเปนหุนที่เกิดจากการซื้อหุนตองซื้อหุนน้ันมาแลวไม 
         นอยกวา  3  ป 
(3)    จํานวนเงินบําเหน็จที่สมาชิกแตละคนจะไดรับตองไมเกินหน่ึงในหาของเงิน          
         บําเหน็จในสวนที่  2  น้ี 

 ขอ  12.  การย่ืนเรื่องขอรับเงินบําเหน็จ   ตองย่ืนกอนวันสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา  15 วัน 
ตามแบบและหลักฐานประกอบที่สหกรณกําหนด  ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน  สมาชิกอาจมอบหมายใหผูอื่น
ดําเนินการแทนโดยมอบหมายเปนลายลักษณอักษรก็ได 
 ขอ  13.  เมื่อสมาชิกรายใดถึงแกกรรมลง  สหกรณจะจายเงินบําเหน็จแกบุคคลตอไปน้ี  แลวแต
คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
   (1)    คูสมรส 
   (2)    บุตร 
   (3)    บิดา-มารดา 
   (4)    ผูอุปการะ 
   (5)    ผูอยูในความอุปการะ 
 สมาชิกอาจะแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร  ใหจายเงินบําเหน็จแกผูหน่ึงผูใดนอกเหนือจากที่ระบุ
ไวใน  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  ขางตนน้ีก็ได  ถาไมมีทายาทตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  หรือตามที่สมาชิกระบุใน
วรรค  2  มารับเงินบําเหน็จภายใน  30  พฤศจิกายน  ของปน้ันๆ  สหกรณจะโอนเงินเขาเปนเงินสวัสดิการรอจาย 
 
 ขอ  14.  เงินบําเหน็จน้ีไมถือเปนมรดก  สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะจายใหแกบุคคลที่ไดระบุไวในขอ 
11 แหงระเบียบน้ีเทาน้ัน  และมติของคณะกรรมการดําเนินการ  ในการจายเงินบําเหน็จไมวากรณีใดๆ  ถือเปนอนั
สิ้นสุด  จะนําไปฟองรองมิได 
 ขอ  15.  เงินบําเหน็จจะจายใหแกสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกในวันสิ้นเดือนตุลาคมของทุกป  ตามที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ  โดยจะจายใหสิ้นสุดเปนปๆ ไป  สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกที่ไมสง
เรื่องราวขอรับเงินบําเหน็จตามขอ  12  ถือวาสละสิทธ์ิในการรับเงินบําเหน็จ  จะเรียกรองขอรับเงินในภายหลัง
ไมได 
 ขอ  16.  หากสมาชิกที่มีสิทธ์ิไดรับเงินบําเหน็จตามขอ  10  มีหน้ีสินคางชําระตอสหกรณ  สหกรณ
สามารถหักเงินบําเหน็จของสมาชิกผูน้ันชําระหน้ีทั้งปวงของสมาชิกใหเสร็จสิ้นได   
 

 ทั้งน้ี    ต้ังแตวันที่  21  สิงหาคม  2543  เปนตนไป 
 

            กําหนดไว   ณ   วันที ่ 21  สิงหาคม  2543 
 

      สุนทร    หงษา 
     (นายสุนทร    หงษา) 
                      ประธานกรรมการ 

            สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
 
 
 
 


