ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย เงินสวัสดิกำรบำเหน็จสมำชิก พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้อ 80 (8) ข้อ 108 (11) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 41 ครั้ ง ที่ 3/2555 ในวันอังคารที่
13 ธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ว่าด้วย เงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย เงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ถดั จากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 บรรดา ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่น ใด ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ ระเบี ย บนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ทุนบาเหน็จสมาชิกเพื่อสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก หมายถึง เงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่มี มติให้
จัดสรรจากกาไรสุ ทธิประจาปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ไว้ใช้จ่ายเพื่อตอบแทนให้แก่สมาชิกที่มีอายุ
การเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน เป็ นการตอบแทนและเป็ นขวัญกาลังใจ
ข้ อ 5 สหกรณ์ จะจ่ า ยเงิ นสวัส ดิ ก ารบ าเหน็ จสมาชิ ก เพี ย งครั้ งเดี ย วเมื่ อขาดสมาชิ ก ภาพโดย
ไม่มีความผิด และมีอายุการเป็ นสมาชิกต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าสิ บปี
ข้ อ 6 การคิดคานวณเงิ นสวัส ดิก ารบาเหน็จสมาชิ ก พิจารณาจากระยะเวลาการเป็ นสมาชิ ก
เต็มเดือน ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้พน้ สมาชิกภาพ โดยมีเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 10 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 2,700 บาท
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 15 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 4,000 บาท
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 20 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 5,200 บาท
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 25 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 7,000 บาท
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 30 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 8,900 บาท
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 35 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 10,700 บาท
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 40 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 13,500 บาท
เป็ นสมาชิกติดต่อกัน 45 ปี ขึ้นไป
ได้รับ 15,000 บาท
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ข้ อ 7 การขอรั บเงิ นสวัสดิ การบาเหน็จสมาชิ กนั้น ให้สมาชิ ก หรื อทายาท ผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับเงิน
สวัสดิการบาเหน็จสมาชิ กยื่นหนังสื อตามแบบพิมพ์พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารประกอบภายใน
กาหนดเวลา 60 วัน นับจากเดือนที่คณะกรรมการมีมติให้พน้ สมาชิกภาพ มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิก หรื อ
ทายาท ผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์ที่จะรับเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
ข้ อ 8 กรณี ที่สมาชิ กผูม้ ี สิทธิ์ ได้รับเงิ นสวัส ดิ การบาเหน็จสมาชิ กยังมี หนี้ สินค้างชาระอยู่กับ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์นาเงินที่จ่ายตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6 มาหักชาระหนี้ ของสมาชิกที่คา้ งชาระอยู่
ทั้งหมดก่อน
ข้ อ 9 ให้ประธานกรรมการ พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
และต้องให้ผรู ้ ับเงินทาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ ต่อไป
ข้ อ 10 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ี อานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
(ยุทธพล แก้วเจริ ญ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

