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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ
107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 51 ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูน ราธิว าส จํากัด วาดวยเงิน
สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยเงินสวัสดิการสมาชิก
อายุค รบ 60 ป พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว า ประธานกรรมการสหกรณอ อมทรั พย ค รู
นราธิวาส จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
ขอ 5. สมาชิกสหกรณเมื่ออายุครบ 60 ป ใหไดรับเงินสวัสดิการ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
5.1 เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 8,000 บาท
5.2 เปนสมาชิกเกินกวา 10 ป ถึง 15 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท
5.3 เปนสมาชิกเกินกวา 15 ป ถึง 20 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 12,000 บาท
5.4 เปนสมาชิกเกินกวา 20 ป ถึง 25 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 14,000 บาท
5.6 เปนสมาชิกเกินกวา 25 ป ถึง 30 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 16,000 บาท
5.7 เปนสมาชิกเกินกวา 30 ป ขึ้นไป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 18,000 บาท
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การนั บอายุ ก ารเปน สมาชิ ก เริ่ มจากวัน ที่ไ ดสิ ทธิ์ ก ารเป น สมาชิก จนถึง วัน ที่ 30
กันยายนของทุกปที่อายุครบ 60 ป ทั้งนี้ ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอื่น เวน
แตก รณีที่สมาชิก พน สมาชิก ภาพแหงสหกรณนี้เ พราะเหตุโ อนไปสหกรณอื่น เมื่อสมาชิก ราย
ดังกลาวโอนกลับมายังสหกรณแหงนี้ใ หนับอายุการเปน สมาชิก ตอจากระยะเวลาของการเปน
สมาชิกอยูเดิม
ขอ 6. การจายเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ใหจายจากเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป หากเงินงบประมาณที่ไดรับจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป
หมดลง ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 60 ป มาจายแทนได
ขอ 7. ใหผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ยื่นความจํานงขอรับเงินโดยมี
เอกสารหลักฐาน และหนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 8. ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผูจัด การพิจ ารณาอนุมั ติ
จา ยเงิ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก อายุ ค รบ 60 ป ให เ ปน ไปตามระเบี ย บนี้ และเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(นายสวาง ชินพงษ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

3

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ
107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ยบนี้เ รีย กว า “ระเบีย บสหกรณ ออมทรั พย ค รู น ราธิ ว าส จํ ากั ด วา ดว ยเงิ น
สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกความในขอ 5 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน
ฯ
ล
ฯ
“ขอ 5. สมาชิกสหกรณเมื่ออายุครบ 60 ป ใหไดรับเงินสวัสดิการ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
5.1 เปนสมาชิกตั้งแต 6 ป ถึง 10 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 8,000 บาท
5.2 เปนสมาชิกเกินกวา 10 ป ถึง 15 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 10,000 บาท
5.3 เปนสมาชิกเกินกวา 15 ป ถึง 20 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 12,000 บาท
5.4 เปนสมาชิกเกินกวา 20 ป ถึง 25 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 14,000 บาท
5.6 เปนสมาชิกเกินกวา 25 ป ถึง 30 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 16,000 บาท
5.7 เปนสมาชิกเกินกวา 30 ป ถึง 35 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 18,000 บาท
5.8 เปนสมาชิกเกินกวา 35 ป ขึ้นไป
ใหไดรับเงินสวัสดิการ 20,000 บาท
การนั บอายุ ก ารเปน สมาชิ ก เริ่ มจากวัน ที่ ไ ดสิ ทธิ์ ก ารเป น สมาชิก จนถึง วัน ที่ 30
กันยายนของทุกปที่อายุครบ 60 ป ทั้งนี้ ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอื่น เวน
แตก รณีที่สมาชิก พน สมาชิก ภาพแหงสหกรณนี้เ พราะเหตุโ อนไปสหกรณอื่น เมื่อสมาชิก ราย
ดังกลาวโอนกลับมายังสหกรณแหงนี้ใ หนับอายุการเปน สมาชิก ตอจากระยะเวลาของการเปน
สมาชิกอยูเดิม”
ฯ
ล
ฯ
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สวนขอความอื่นนอกจากที่กลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยค รู
นราธิวาส จํากัด วาดวยเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 ทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(นายสมเกียรติ เสาวคนธ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

