ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย ค่ าตอบแทนสมาชิกผู้เกษียณอายุ พ.ศ. 2559
.........................................................................
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด พ.ศ. 2558 ข้ อ
78 (9) และ 108 (10) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 35 ครังที 7/2559 เมือวันที 30 เมษายน
2559 ได้ มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วย ค่าตอบแทนสมาชิกผู้
เกษี ยณอายุ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วยค่าตอบแทน
สมาชิกผู้เกษี ยณอายุราชการ พ.ศ. 2559”
ข้ อ 2 ระเบียบนีใช้ บงั คับตังแต่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วย ค่าตอบแทนสมาชิกผู้
เกษี ยณอายุ พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้ อตกลงอื นใดซึงขัดหรื อแย้ ง กับ
ระเบียบนี และให้ ใช้ ระเบียบนีแทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา
จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ตามข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
เกษี ยณอายุ หมายถึง การออกจากราชการหรื องานประจํา เมือมีอายุครบ 60 ปี
ข้ อ 5 คุณสมบัตขิ องสมาชิกทีจะได้ รับเงินตามระเบียบนี
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
(2) ออกจากราชการหรื องานประจําเนืองจากเกษี ยณอายุ เมือครบ 60 ปี
(3) สมาชิ กที ลาออกจากราชการ หรื องานประจํ า ก่อนอายุ 60 ปี โดยยัง ไม่เ คยได้ รับ
สวัสดิการนี และยังคงเป็ นสมาชิกสหกรณ์ จนถึงวันสินปี บัญชีทีสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี
ข้ อ 6 เงินค่าตอบแทนเป็ นเงินทีมาจากหมวดรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ ในหมวดค่าใช้ สอยเพือ
ตอบแทนสมาชิกผู้เกษี ยณอายุ
ข้ อ 7 การนับระยะเวลาของการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้ นับงวดการชําระหุ้นสมาชิก
ข้ อ 8 การนับระยะเวลาการเป็ นสมาชิกให้ นับเป็ นจํานวนปี โดยเศษของงวด หากเกิน 6 งวด ให้
นับเป็ นหนึงปี

ข้ อ 9 จํ านวนเงิ นค่าตอบแทนที จ่ายให้ แ ก่ส มาชิ ก ให้ จ่ายในอัตรา 500 บาท (ห้ าร้ อยบาท) ต่อ
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก 1 ปี ซึงคํานวณระยะเวลาตามข้ อ 7 และข้ อ 8
ข้ อ 10 สมาชิกทีขอรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี จะต้ องยืนแบบคําขอรับเงินค่าตอบแทนต่อ
สหกรณ์พร้ อมหลักฐานแสดงรายละเอียดตามทีสหกรณ์กําหนดดังนี
(1) แบบคําขอรับเงินค่าตอบแทน
(2) สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ/ลูกจ้ าง หรื อสําเนาบัตรประชาชน
(3) สํ าเนาหนัง สื อการอนุมัติใ ห้ ออกจากราชการเนื องจากเกษี ยณอายุ หรื อหนัง สื อรั บรองจาก
หน่วยงานต้ นสังกัด
ข้ อ 11 สมาชิกทีเกษี ยณอายุ จะต้ องดําเนินการยืนหลักฐานแสดงความจํานงขอรับเงินค่าตอบแทน
พร้ อมหลักฐานตามข้ อ 10 ก่อนวันทีเกษี ยณอายุภายใน 90 วัน หรื อไม่เกิน 90 วันหลังจากวันทีเกษี ยณอายุ
หรื อมีอายุครบ 60 ปี ตามข้ อ 5 (3) หากเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ วถือว่าสมาชิกผู้นนไม่
ั ประสงค์จะรับเงิน
ค่าตอบแทนดังกล่าว และจะเรี ยกร้ องสิทธิตา่ ง ๆ ในภายหลังไม่ได้
ข้ อ 12 สมาชิกทีลาออกจากราชการ หรื องานประจํา ก่อนอายุ 60 ปี โดยยังไม่เคยได้ รับสวัสดิการนี
และยังคงเป็ นสมาชิกสหกรณ์ จนถึงวันสินปี บัญชีทีสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี จะต้ องดําเนินการยืนหลักฐาน
แสดงความจํ านงขอรับเงิ นค่าตอบแทนตามข้ อ 10 ภายในปี บัญชี ทีสมาชิกมี อายุครบ 60 ปี นัน หากเลย
ระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ วถือว่าสมาชิกผู้นนไม่
ั ประสงค์จะรับเงินค่าตอบแทนดังกล่าว และจะเรี ยกร้ องสิทธิ
ต่าง ๆ ในภายหลังไม่ได้
ข้ อ 13 การรับเงินค่าตอบแทนสมาชิกตามระเบียบนี ให้ คณะกรรมการกําหนดวันรับเงินภายใน 30
วัน นับจากวันสินปี บัญชีนนๆ
ั เว้ นแต่สมาชิกทียืนหลักฐานภายใน 90 วันหลังจากวันทีเกษี ยณอายุตามข้ อ
11 ให้ กําหนดวันรับค่าตอบแทนเป็ นกรณีพิเศษเป็ นรายๆ ทังนี ไม่เกิน 120 วันนับจากวันทีเกษี ยณอายุ
ข้ อ14 ทังนี กรณี ทีสมาชิกผิดนัดชําระหนี จะได้ รับสิทธิประโยชน์เกียวกับสวัสดิการนี เพียงกึงหนึง
ของสิทธิประโยชน์ตามปกติ ในระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่วนั ทีผิดนัดชําระหนี
ข้ อ15 ให้ คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้อนุมตั ิในการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกผู้เกษี ยณอายุ
ตามระเบียบนี
ข้ อ16 ให้ คณะกรรมการมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปั ญหาอันเกิดจากการใช้ บงั คับในระเบียบนี
ข้ อ17 ให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 3 พฤษภาคม 2559

(นายณรงค์ ด้ วงปาน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด

