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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั           
   วา่ดว้ยกองทุนเงินยงัชีพของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2555 
  ---------------------------------      

 เพื่อปรับปรุงการจ่ายบ าเหน็จรายเดือนของเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ฯ ใหเ้หมาะสมกบัภาวะของ
สหกรณ์ ฯ  ท่ีจะตอ้งจ่ายเงินบ าเหน็จรายเดือนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ฯ ซ่ึงเป็นภาระผกูพนัในระยะยาวไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืและไมเ่ป็นภาระทางการเงินกบัสหกรณ์ ฯ  ท่ีจะหาเงินส่วนน้ีมาจ่ายเป็นบ าเหน็จรายเดือนไดส้อดคลอ้งกบั 
ผลประกอบการของสหกรณ์ ฯ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั   ขอ้  79 (11) 
และ ขอ้  107 คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี  51 ในการประชุมคร้ังท่ี  9 เม่ือวนัท่ี  23  กรกฎาคม  2555 ไดมี้มติ 
ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จรายเดือนของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ฯ 
พ.ศ. 2553  และใหก้ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยกองทุนเงินยงัชีพของเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ พ.ศ. 2555   ไวด้งัต่อไปน้ี     
                            ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั วา่ดว้ยกองทุนเงิน 
ยงัชีพของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2555”    
                            ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   1  สิงหาคม  2555   เป็นตน้ไป 
                            ขอ้  3  ใหย้กเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จรายเดือน
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2553”  
                          บรรดาระเบียบ  ประกาศ  มติคณะกรรมการด าเนินการและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีมีก าหนดไวแ้ลว้ 
ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน    
   ขอ้  4  ในระเบียบน้ี 
                                        สหกรณ์                 หมายถึง     สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 

                          คณะกรรมการ       หมายถึง     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                                                           ครูกาญจนบุรี   จ  ากดั 

                                        ประธานกรรมการ หมายถึง     ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                                                                        ครูกาญจนบุรี   จ  ากดั 
                                        เจา้หนา้ท่ี               หมายถึง     บุคคลท่ีสหกรณ์ฯ จา้งไวป้ฏิบติังานของสหกรณ์ทุก 
                                                                                        ต  าแหน่งตั้งแต่ผูจ้ดัการลงไป 
                                        กองทุน                  หมายถึง     กองทุนเงินยงัชีพเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
                                        เงินยงัชีพ               หมายถึง     เงินท่ีสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีออกจากงานดว้ย 
                                                                                         เหตุครบเกษียณอายเุป็นรายเดือนตามระเบียบน้ี 
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                                       เงินยงัชีพตกทอด   หมายถึง      เงินซ่ึงสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่ คู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา 
                                                                                         มารดาของเจา้หนา้ท่ี ท่ีเจา้หนา้ท่ีระบุไวใ้นหนงัสือตั้ง 
                                                                                         ผูรั้บเงินยงัชีพตกทอดในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีนั้นถึง 
                                                                                         แก่ความตายก่อนการรับเงินยงัชีพครบหน่ึงร้อยยีสิ่บเดือน 
                                       เงินสงเคราะห์พิเศษ  หมายถึง   เงินท่ีสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่ทายาทท่ีเจา้หนา้ท่ีระบุไว ้
                                                                                        ในหนงัสือตั้งผูรั้บเงินยงัชีพตกทอดเม่ือเจา้หนา้ท่ี 
                                                                                         ถึงแก่ความตายตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
                             ขอ้ 5  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผู ้
วนิิจฉยัค าวนิิจฉยันั้นใหถื้อเป็นท่ีสุด 
                ขอ้ 6   ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  

 
หมวด 1 
กองทุน 

                             ขอ้ 7  เม่ือเจา้หนา้ท่ีคนใดออกจากงานดว้ยเหตุเกษียณอายตุามระเบียบวา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน พ.ศ. 2549 และประสงคจ์ะรับเงินยงัชีพเป็นรายเดือน   ให้โอนเงินบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นเขา้เป็น กองทุน
เงินยงัชีพ 
                            ขอ้ 8   เม่ือมีการจ่ายเงินยงัชีพใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี ใหส้หกรณ์ตั้งงบประมาณเขา้กองทุนเป็นรายปีใน
อตัราร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนเงินกองทุนท่ีจะตอ้งจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีในปีบญัชีนั้น ๆ 
                            ขอ้ 9  ใหส้หกรณ์จดังบประมาณเป็นเงินสมทบอุดหนุนกองทุนเป็นรายปีในอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
สามญัในปีบญัชีนั้น ๆ ลบดว้ยศูนยจุ์ดหา้ของจ านวนเงินกองทุนท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีบญัชีท่ีผา่นมา 
                            ขอ้ 10 รายไดข้องกองทุน นอกจากเงินสมทบอุดหนุนตามขอ้ 9 กองทุนอาจมีรายไดอี้ก ดงัน้ี 

(1) การจดัสรรก าไรสุทธิไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(2) เงินบริจาค 

                            ขอ้ 11 เงินกองทุน ใหจ่้ายไดเ้ฉพาะเพื่อเป็นเงินยงัชีพตามหมวด 2 เงินสงเคราะห์พิเศษ 
ตามหมวด 3 เงินยงัชีพตกทอดตามหมวด 4 เท่านั้น 
                            หากในปีใดเงินกองทุนไม่พอจ่าย ใหส้หกรณ์ทดลองจ่ายจากเงินของสหกรณ์ไปก่อน แลว้ให้ตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายเขา้กองทุนเพื่อจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายต่อไป 
                            ขอ้ 12 ใหส้หกรณ์จดัท าบญัชีกองทุนและเก็บรักษาเงินกองทุนไวเ้ช่นเดียวกบัเงินกองทุนอ่ืน ๆ 
ของสหกรณ์ 
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หมวด 2 
เงินยงัชีพ 

                            ขอ้ 13 เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ปี และออกจากงานตามระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ. 2549   ดว้ยเหตุครบเกษียณอายโุดย
ไม่ประสงคจ์ะรับเงินบ าเหน็จ  มีสิทธิขอรับเงินยงัชีพจากสหกรณ์ได ้ โดยยืน่ค าร้องขอรับเงินยงัชีพตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 
                            ขอ้ 14 เงินยงัชีพนั้นใหคิ้ดโดยน าเงินบ าเหน็จท่ีไดรั้บตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี 
จ  ากดั วา่ดว้ยขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน พ.ศ. 2549 ทั้งหมด หารดว้ยหน่ึงร้อยยีสิ่บ แลว้เพิ่มใหอี้กร้อยละยีสิ่บหา้
ของจ านวนท่ีหารได ้เศษท่ีต ่ากวา่หน่ึงบาทใหปั้ดข้ึนเป็นหน่ึงบาท 
                            ขอ้ 15 เจา้หนา้ท่ีท่ีรับเงินยงัชีพไปแลว้จะขอเปล่ียนแปลงความประสงคอี์กไม่ได ้
                            ขอ้ 16 การนบัเวลาส าหรับค านวณจ่ายเงินยงัชีพใหน้บัเป็นจ านวนปี โดยคิดสิบสองเดือนเป็น 
หน่ึงปี เศษของปีถา้เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั ใหคิ้ดเป็นหน่ึงปี ถา้ต ่ากวา่ใหต้ดัทิ้ง 
                            ขอ้ 17 การจ่ายเงินยงัชีพใหจ่้ายก่อนวนัส้ินเดือนสามวนัท าการ 
                            ขอ้ 18 กรณีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บเงินยงัชีพถึงแก่ความตายก่อนถึงวนัส้ินเดือน ใหจ่้ายเงินยงัชีพเฉล่ียตาม
จ านวนวนันบัถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย โดยใหถื้อวา่หน่ึงเดือนมีสามสิบวนั 
 

หมวด3 
เงินสงเคราะห์พเิศษ 

                ขอ้ 19 เจา้หนา้ท่ีท่ีรับเงินยงัชีพคนใดท่ีถึงแก่ความตาย ใหส้หกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษใหแ้ก่
ทายาท ตามท่ีเจา้หนา้ท่ีผูต้ายไดร้ะบุไวเ้ท่านั้น เป็นจ านวน 3 เดือนของเงินยงัชีท่ีผูต้ายไดรั้บ ทั้งน้ีเพื่อช่วยสงเคราะห์
การจดัการศพของผูต้าย 
                                        ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีมิไดร้ะบุให้บุคคลใดเป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์พิเศษ หรือผูท่ี้ระบุไว ้
ถึงแก่ความตาย สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนใดอีก 
                                        ในการจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ หากเจา้หนา้ท่ีระบุใหจ่้ายเงินสงเคราะห์พิเศษตามล าดบั 
สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษทั้งหมดใหแ้ก่ผูมี้ช่ือในล าดบัแรกเท่านั้น หากประสงคจ์ะใหจ่้ายเงินสงเคราะห์ 
พิเศษเฉล่ียแก่ผูมี้ช่ือทุกคนท่ีระบุไว ้ สหกรณ์จะจ่ายเฉล่ียใหแ้ก่ทุกคนคนละเท่า ๆ กนั 
                            ขอ้ 20 การขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษ ผูมี้สิทธิท่ีเจา้หนา้ท่ีระบุใหเ้ป็นผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
พิเศษ ตอ้งยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมหลกัฐานท่ีสหกรณ์ก าหนดภายในระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวนั  นบัแต่วนัท่ี 
เจา้หนา้ท่ีนั้นถึงแก่ความตาย 
                            หากผูมี้สิทธิตามท่ีเจา้หนา้ท่ีระบุมาขอรับเงินเกินกวา่ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง สิทธิในการขอรับ 
เงินนั้นเป็นอนัหมดไป สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ 
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หมวด4  
เงินยงัชีพตกทอด 

                            ขอ้ 21 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บเงินยงัชีพผูใ้ดถึงแก่ความตายก่อนการรับเงินยงัชีพครบหน่ึงร้อยยีสิ่บเดือน 
สหกรณ์จะจ่ายเงินยงัชีพตกทอดใหแ้ก่ คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา ของเจา้หนา้ท่ีท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือตั้งผูรั้บ
เงินยงัชีพตกทอดเท่านั้น 
                            ขอ้ 22 การคิดเงินยงัชีพตกทอด ใหคิ้ดจากจ านวนหน่ึงร้อยยีสิ่บเดือนตามขอ้ 14. โดยไม่รวมเงิน
เพิ่ม 25%  ลบดว้ยจ านวนเดือนท่ีไดรั้บเงินยงัชีพไปแลว้ โดยใหน้บัทบเดือนท่ีถึงแก่ความตายเขา้ดว้ย 
ไดผ้ลลพัธ์เท่าใดใหน้ าไปคูณกบัจ านวนเงินยงัชีพรายเดือน เป็นเงินยงัชีพตกทอดท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูมี้สิทธิ 
ท่ีเจา้หนา้ท่ีระบุต่อไป 
                            ขอ้ 23 เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บเงินยงัชีพไปแลว้ครบหน่ึงร้อยยีสิ่บเดือน แลว้ถึงแก่ความตาย สหกรณ์ 
ไม่จ่ายเงินยงัชีพตกทอดให ้
                            ขอ้ 24 การขอรับเงินยงัชีพตกทอด ผูมี้สิทธิท่ีเจา้หนา้ท่ีระบุตอ้งยืน่ค าขอตามแบบพร้อมหลกัฐาน 
ท่ีสหกรณ์ก าหนดภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีนั้นถึงแก่ความตาย 
                           หากผูมี้สิทธิตามท่ีเจา้หนา้ท่ีระบุมาขอรับเงินเกินกวา่ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง สิทธิในการขอ 
รับเงินนั้นเป็นอนัหมดไป สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินยงัชีพตกทอดใหไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ 
                            ขอ้ 25 วธีิการจ่ายเงินยงัชีพตกทอด ใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 19. วรรคสองและวรรคสาม 
 

หมวก5  
บทเบ็ดเสร็จ 

                            ขอ้ 26 บุคคลท่ีเจา้หนา้ท่ีจะตั้งใหเ้ป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์พิเศษและเงินยงัชีพตกทอดนั้น ตอ้งเป็น 
คู่สมรส และหรือบุตร และหรือบิดามารดา ท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 
                            ขอ้ 27 การตั้งผูรั้บเงินสงเคราะห์พิเศษและเงินยงัชีพตกทอดนั้น เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งระบุไวใ้ห้ 
ชดัเจนในใบตั้งผูรั้บเงินวา่จะใหส้หกรณ์จ่ายเงินตามล าดบั หรือแบ่งจ่ายใหผู้มี้ช่ือทุกคน ๆ ละเท่า ๆ กนั 
                            ขอ้ 28 หนงัสือตั้งผูรั้บเงินสงเคราะห์พิเศษและเงินยงัชีพตกทอด ตอ้งท าตามแบบของสหกรณ์  
พร้อมส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บเงินทุกคน 
                            การเปล่ียนแปลงผูรั้บเงินตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดโ้ดยแจง้ยกเลิกหนงัสือฉบบัเดิมแลว้จดัท า 
ฉบบัใหม่ข้ึน 
                            หนงัสือตั้งผูรั้บเงินใหท้ าสองฉบบัโดยสหกรณ์เก็บไวห้น่ึงฉบบั มอบใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้ดัท าหนงัสือ 
ไปหน่ึงฉบบั 
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                            ขอ้  29 ใหส้หกรณ์จดัท าทะเบียนและหลกัฐานเก่ียวกบัการจ่ายเงินยงัชีพ  เงินสงเคราะห์พิเศษ  
เงินยงัชีพตกทอด  และหนงัสือตั้งผูรั้บเงินไวเ้ป็นหลกัฐานใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 
                                             ประกาศ  ณ  วันที ่ 24  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 
 
 
 
                                                                                     (นายนิวฒัน์  วีระสุนทร) 
                                                                                ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 


