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52บ ำเหน็จสมำชิก           
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกดั 
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบ าเหน็จให้สมาชิก 

พ.ศ. 2552 
------------ 

 

 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกดั      
ข้อ 55(9) และข้อ 81(17) ท่ีประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ ครัง้ท่ี 9/2552 วนัท่ี 23 สิงหำคม 2552 
จงึก ำหนดระเบียบวำ่ด้วยกำรจำ่ยเงินบ ำเหน็จให้สมำชิก ไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
 ข้อ   1. ระเบียบนีเ้รียกวำ่"ระเบียบวำ่ด้วยกำรจำ่ยเงินบ ำเหน็จให้สมำชิก พ.ศ. 2552"  
 ข้อ   2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แต ่วนัท่ี 24 สิงหำคม 2552 
        ข้อ   3. ให้ยกเลิกระเบียบว่ำด้วยกำรจำ่ยเงินกองทนุบ ำเหน็จสมำชิก พ.ศ.2552 ฉบบัประกำศ ณ วนัท่ี 
22 กมุภำพนัธ์ 2552 
        ข้อ   4. ในระเบียบนี ้

"สหกรณ์" หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกดั 
"คณะกรรมกำรด ำเนินกำร" หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกดั 

  "สมำชิก" หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกดั 
"เงินบ ำเหน็จ"  หมำยถึง เงินท่ีสหกรณ์จำ่ยให้แก่สมำชิก ได้แก่ เงินบ ำเหน็จ 25 และเงิน 
      บ ำเหน็จ 60 
"เงินบ ำเหน็จ 25"  หมำยถึง เงินท่ีสหกรณ์จำ่ยให้แก่สมำชิก ท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์ติดตอ่กนัมำ 
       ไมน้่อยกวำ่ 300 เดือน 
"เงินบ ำเหน็จ 60"  หมำยถึง เงินท่ีสหกรณ์จำ่ยให้แก่สมำชิกท่ีมีอำยคุรบ 60 ปีขึน้ไป 
"จ ำนวนหุ้น"   หมำยถึง จ ำนวนหุ้นของสมำชิกแตล่ะคน ท่ีไมร่วมหุ้นท่ีซือ้เพิ่มภำยใน 
       ระยะเวลำ 10 เดือนหลงัสดุ 

        ข้อ   5. ให้สหกรณ์ตัง้ประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี เพ่ือจำ่ยเงินบ ำเหน็จให้สมำชิก 
        ข้อ   6.  กำรนบัอำยกุำรเป็นสมำชิก ไมน่บัรวมอำยกุำรเป็นสมำชิกจำกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
        ข้อ   7. กำรจำ่ยเงินบ ำเหน็จให้สมำชิก มี 2 ประเภท คือ เงินบ ำเหน็จ 25 และเงินบ ำเหน็จ 60 
        ข้อ   8. กำรจำ่ยเงินบ ำเหน็จ 25 มีรำยละเอียดดงันี ้

8.1 สหกรณ์ฯ จะจำ่ยเงินบ ำเหน็จภำยในเดือนเมษำยนของแตล่ะปี 
8.2 กำรนบัอำยกุำรเป็นสมำชิกติดตอ่กนัมำไมน้่อยกวำ่ 300 เดือน จะนบัถึงเดือนธันวำคม

ของปีท่ีผำ่นมำ 
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8.3 จ ำนวนเงินบ ำเหน็จท่ีจำ่ยให้สมำชิก ให้จำ่ยตำมจ ำนวนหุ้นท่ีสมำชิกสะสมอยู่ดงันี  ้
(1) ไมเ่กิน       5,000 หุ้น                                      ได้รับ   1,000 บำท 
(2) เกินกวำ่     5,000 หุ้น   แตไ่มเ่กิน   10,000 หุ้น ได้รับ   2,000 บำท 
(3) เกินกวำ่   10,000 หุ้น   แตไ่มเ่กิน   50,000 หุ้น ได้รับ   4,000 บำท 
(4) เกินกวำ่   50,000 หุ้น   แตไ่มเ่กิน 100,000 หุ้น ได้รับ   6,000 บำท 
(5) เกินกวำ่ 100,000 หุ้นขึน้ไป                             ได้รับ   8,000 บำท 

        ข้อ   9. กำรจำ่ยเงินบ ำเหน็จ 60 มีรำยละเอียดดงันี ้
9.1 สหกรณ์ฯ จะจำ่ยเงินบ ำเหน็จภำยในเดือนตลุำคมของแตล่ะปี 
9.2 กำรนบัวนัจำ่ยบ ำเหน็จ 60 ให้ถือเดือนท่ีมีอำยคุรบ 60 ปี ภำยในวนัท่ี 1 ตลุำคมของแต่

ละปี 
9.3 จ ำนวนเงินบ ำเหน็จท่ีจำ่ยให้สมำชิก ให้จำ่ยตำมจ ำนวนงวดของกำรสง่เงินสะสมคำ่หุ้น

รำยเดือน (ไมน่บังวดท่ีขำดส่งหรืองดสง่คำ่หุ้นรำยเดือนหรือกำรซือ้หุ้น) จนถึงงวดเดือน
กนัยำยนของปีท่ีก ำหนด ตำมข้อ 9.2 ดงันี ้
(1) ไมเ่กิน  120 งวด                              ได้รับ   1,000 บำท 
(2) เกินกวำ่ 120 งวด แตไ่มเ่กิน 180 งวด ได้รับ   2,000 บำท 
(3) เกินกวำ่    180 งวด แตไ่มเ่กิน 240 งวด    ได้รับ   4,000 บำท 
(4) เกินกวำ่    240 งวด แตไ่มเ่กิน 300 งวด    ได้รับ   6,000 บำท 
(5) เกินกวำ่    300 งวดขึน้ไป                     ได้รับ   8,000 บำท 

              และให้ได้รับสว่นเพิ่มตำมจ ำนวนหุ้นท่ีมีอยู ่ณ สิน้เดือนกนัยำยนของปีท่ีจำ่ยเงินบ ำเหน็จ 60 โดยใช้
อตัรำกึ่งหนึง่ของอตัรำตำมข้อ 8.3 
        ข้อ 10. สมำชิกคนหนึง่ๆ มีสิทธิรับเงินบ ำเหน็จได้ทัง้ 2 ประเภท 
        ข้อ 11. สมำชิกผู้ มีสิทธิรับเงินบ ำเหน็จ จะต้องตดิตอ่ขอรับเงินบ ำเหน็จภำยใน 90 วนั นบัจำกวนัท่ี
สหกรณ์ฯ ประกำศ   หำกพ้นก ำหนดให้ถือวำ่สละสิทธ์ิ 
        ข้อ 12. สิทธิกำรรับเงินบ ำเหน็จ เป็นสิทธิเฉพำะตวัสมำชิก ไมต่กทอดเป็นมรดกหรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 

        ข้อ 13. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรงไว้ซึง่อ ำนำจและสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์แหง่ระเบียบนี ้ 
 

                        ก ำหนดไว้ ณ วนัท่ี 23 สิงหำคม 2552 
 

                                                                ลงช่ือ     
                                                                        (นำยกมล   เอกไทยเจริญ) 
                                                                               ประธำนกรรมกำร 


