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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยเงิน
สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยเงินสวัสดิการสมาชิก
อายุครบ 60 ป พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”  หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “รองประธานกรรมการ” หมายความวา รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 ขอ  5. สมาชิกสหกรณเม่ืออายุครบ 60 ป ใหไดรับเงินสวัสดิการ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  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 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 
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  การนับอายุการเปนสมาชิกเริ่มจากวันท่ีไดสิทธ์ิการเปนสมาชิกจนถึงวันท่ี 30 
กันยายนของทุกปท่ีอายุครบ 60 ป ท้ังนี้ ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณอ่ืน เวน
แตกรณีท่ีสมาชิกพนสมาชิกภาพแหงสหกรณนี้เพราะเหตุโอนไปสหกรณอ่ืน เม่ือสมาชิกราย
ดังกลาวโอนกลับมายังสหกรณแหงนี้ใหนับอายุการเปนสมาชิกตอจากระยะเวลาของการเปน
สมาชิกอยูเดิม 
 ขอ  6. การจายเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ใหจายจากเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป หากเงินงบประมาณท่ีไดรับจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป
หมดลง ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 60 ป มาจายแทนได 
 ขอ  7. ใหผูมีสิทธ์ิไดรับเงินสวสัดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ยื่นความจํานงขอรับเงินโดยมี
เอกสารหลักฐาน และหนังสือขอรับเงินตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
 ขอ  8. ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผูจัดการพิจารณาอนุมัติ
จายเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป ใหเปนไปตามระเบียบนี้  และเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
        (นายสวาง ชินพงษ) 
          ประธานกรรมการ 
        สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย 
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และ ขอ 
107(11) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 52 ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
ไวดังตอไปนี ้
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยเงิน
สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกความในขอ 5 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวย
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 

ฯ ล   ฯ 
 

 “ขอ 5. สมาชิกสหกรณเม่ืออายุครบ 60 ป ใหไดรับเงินสวัสดิการ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  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 
  การนับอายุการเปนสมาชิกเริ่มจากวันท่ีไดสิทธ์ิการเปนสมาชิกจนถึงวันท่ี 30 
กันยายนของทุกปท่ีอายุครบ 60 ป ท้ังนี้ ไมนับรวมอายุการเปนสมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณอ่ืน เวน
แตกรณีท่ีสมาชิกพนสมาชิกภาพแหงสหกรณนี้เพราะเหตุโอนไปสหกรณอ่ืน เม่ือสมาชิกราย
ดังกลาวโอนกลับมายังสหกรณแหงนี้ใหนับอายุการเปนสมาชิกตอจากระยะเวลาของการเปน
สมาชิกอยูเดิม” 

ฯ ล   ฯ 
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  สวนขอความอ่ืนนอกจากท่ีกลาวนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด วาดวยเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป พ.ศ. 2554 ทุกประการ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

             (นายสมเกียรติ เสาวคนธ) 
             ประธานกรรมการ 

          สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 

 


