52บําเหน็จสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
ระเบียบวาดวยการจายเงินบําเหน็จใหสมาชิก
พ.ศ. 2552
-----------เพื่อเปนการตอบแทนแกสมาชิกซึง่ ไดรวมลงทุน โดยการสะสมทุนเรือนหุน อยางตอเนื่องในสหกรณเปน
ระยะเวลายาวนาน อันเปนประโยชนในการชวยเหลือสมาชิกอืน่ ใหบรรเทาความเดือดรอนทางการเงิน
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ขอ
55(9) และขอ 81(17) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2552
จึงกําหนดระเบียบวาดวยการจายเงินบําเหน็จใหสมาชิก ไวดังตอไปนี้
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

cp-paymem

1. ระเบียบนี้เรียกวา"ระเบียบวาดวยการจายเงินบําเหน็จใหสมาชิก พ.ศ. 2552"
2. ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแต วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการจายเงินกองทุนบําเหน็จสมาชิก พ.ศ.2548
4. ในระเบียบนี้
"สหกรณ"
หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
"คณะกรรมการดําเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
"สมาชิก"
หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํากัด
"เงินบําเหน็จ" หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกสมาชิก ไดแกเงินบําเหน็จ 25
และเงินบําเหน็จ 60
"เงินบําเหน็จ 25" หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกสมาชิก ทีเ่ ปนสมาชิก
สหกรณติดตอกันมาไมนอยกวา 300 เดือน
"เงินบําเหน็จ 60" หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกสมาชิกที่รับราชการหรือปฏิบัติงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ จนมีอายุครบ
60 ปบริบูรณขึ้นไป โดยมิได ลาออก
โอนหรือยายไปอยู
หนวยงานอื่น เวนแตสมาชิกที่ออกตามโครงการเกษียณกอนกําหนด
"จํานวนหุน " หมายถึง จํานวนหุน ของสมาชิกแตละคนทีไ่ มรวมหุน ที่ซอื้ เพิ่มภายใน
ระยะเวลา 10 เดือนหลังสุด
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5. ใหสหกรณตั้งประมาณรายจายประจําป เพื่อจายเงินบําเหน็จใหสมาชิก
6. การนับอายุการเปนสมาชิก ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอนื่
7. การจายเงินบําเหน็จใหสมาชิก มี 2 ประเภท คือ เงินบําเหน็จ 25 และเงินบําเหน็จ 60
8. การจายเงินบําเหน็จ 25 มีรายละเอียดดังนี้
8.1 สหกรณฯ จะจายเงินบําเหน็จภายในเดือนเมษายนของแตละป
8.2 การนับอายุการเปนสมาชิกติดตอกันมาไมนอยกวา 300 เดือน จะนับถึงเดือนธันวาคม
ของปที่ผานมา
8.3 จํานวนเงินบําเหน็จที่จา ยใหสมาชิก ใหจา ยตามจํานวนหุนที่สมาชิกสะสมอยูดังนี้
(1) ไมเกิน 5,000 หุน
ไดรับ 1,000 บาท
(2) เกินกวา 5,000 หุน แตไมเกิน 10,000 หุน ไดรับ 2,000 บาท
(3) เกินกวา 10,000 หุน แตไมเกิน 50,000 หุน ไดรับ 4,000 บาท
(4) เกินกวา 50,000 หุน แตไมเกิน 100,000 หุน ไดรับ 6,000 บาท
(5) เกินกวา 100,000 หุน ขึ้นไป
ไดรับ 8,000 บาท
ขอ 9. การจายเงินบําเหน็จ 60 มีรายละเอียดดังนี้
9.1 สหกรณฯ จะจายเงินบําเหน็จภายในเดือนตุลาคมของแตละป
9.2 การนับวันจายบําเหน็จ 60 ใหถือวันที่ 30 กันยายนของแตละป
9.3 จํานวนเงินบําเหน็จที่จา ยใหสมาชิก ใหจา ยตามระยะเวลาที่เปนสมาชิกติดตอกันจนถึง
วันที่กาํ หนด ตามขอ 9.2 ดังนี้
(1) ไมเกิน 10 ป
ไดรับ 1,000 บาท
(2) เกินกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป ไดรับ 2,000 บาท
(3) เกินกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป ไดรับ 4,000 บาท
(4) เกินกวา 20 ป แตไมเกิน 25 ป ไดรับ 6,000 บาท
(5) เกินกวา 25 ปขึ้นไป
ไดรับ 8,000 บาท
และใหไดรับสวนเพิ่มตามจํานวนหุน ทีม่ ีอยู ณ วันเกษียณอายุราชการ โดยใชอัตรากึ่งหนึง่ ของอัตรา
ตามขอ 8.3
ขอ 10. สมาชิกคนหนึง่ ๆ มีสทิ ธิรับเงินบําเหน็จไดทงั้ 2 ประเภท
ขอ 11. สมาชิกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จ จะตองติดตอขอรับเงินบําเหน็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่
สหกรณฯ ประกาศ หากพนกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 12. สิทธิการรับเงินบําเหน็จ เปนสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไมตกทอดเปนมรดกหรือไมอาจโอนใหผูอื่น
ได
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ขอ 13. คณะกรรมการดําเนินการทรงไวซงึ่ อํานาจและสิทธิทจี่ ะดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคแหงระเบียบนี้
กําหนดไว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2552
ลงชื่อ
(นายกมล เอกไทยเจริญ)
ประธานกรรมการ
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