ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ว่าด้วย เงินตอบแทนการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2560
***********************************
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพ ย์ส หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด เห็นสมควร
กาหนดระเบียบเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
และพ้นจากงานประจาด้วยเหตุเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจา โดยไม่มีความผิดฐานประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง หรือขาดงานโดยไม่มีเหตุผล หรือฐานทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่
อาศั ย อานาจตามความในข้ อบั งคับสหกรณ์ออมทรัพ ย์ ส หภาพแรงงานรัฐวิส าหกิ จรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จากัด ข้อ 60(9) และ ข้อ 81(6) ประกอบมติประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เห็นชอบให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิ ส าหกิ จรถไฟแห่ง ประเทศไทย จากั ด ว่า ด้ วย เงิน ตอบแทนการเป็น สมาชิก พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จากัด ว่าด้วย เงินตอบแทนการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จากัด ว่าด้วย เงินตอบแทนการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่น
ใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้เสียทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด
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ข้อ 5 สหกรณ์จะจ่ายเงินตอบแทนให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ครบถ้วนตลอดมา
โดยสมาชิกต้องไม่เคยผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้น และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทกับสหกรณ์ฯ
ทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาภายใน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ ยกเว้น สมาชิกที่ถูก
ไล่ออกจากงานประจา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิกตามระเบียบนี้
สมาชิกใช้สิทธิขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิกได้ เมื่อพ้นจากงานประจาด้วยเหตุเกษียณอายุ
หรือออกจากงานประจา และมีอายุการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน
การเป็นสมาชิก จานวน 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน )
(2) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน
การเป็นสมาชิก จานวน 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
(3) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการ
เป็นสมาชิก จานวน 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน )
(4) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการ
เป็นสมาชิก จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(5) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน
การเป็นสมาชิก จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
(6) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการเป็น
สมาชิก จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
การนับอายุการเป็นสมาชิก 1 เดือน ให้นับ 30 วัน เศษของเดือนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
ให้นับเป็น 1 ปี
ข้อ 6 การขอรับเงินตอบแทนการเป็นสมาชิกตามระเบียบการนี้ ให้สมาชิกนาหลักฐานสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวผู้รับเงินสงเคราะห์ รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง
และคาสั่งให้ออกจากงานประจา หรือคาสั่งให้เกษียณอายุ จากงานประจามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคาสั่งให้ออกจากงานประจา หรือคาสั่งให้เกษีย ณอายุจากงานประจามีผล
ใช้บังคับ หากพ้นกาหนด 90 วัน สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับเงินตอบแทน สหกรณ์ถือว่า สมาชิกผู้นั้นสละ
สิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบฉบับนี้
ข้อ 7 สมาชิกรายใดมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ และสหกรณ์ได้คานวณเงินได้ทุกประเภทของสมาชิก
และการค้าประกันของสมาชิกรายนั้นแล้ว เห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ได้ครบถ้วน สหกรณ์จะหัก
เงินตอบแทนการเป็นสมาชิกที่สมาชิกมีสิทธิได้รับตามระเบียบการฉบับนี้ ชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ และให้
ถือว่าสมาชิกได้รับสิทธิตามระเบียบนี้แล้ว
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ข้อ 8 เงินตอบแทนการเป็นสมาชิกให้จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรร
จากกาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการฉบับนี้ แล้วเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการประจาเดือนทราบต่อไป
ข้อ 10 กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

( นายสมศักดิ์ โกศัยสุข )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
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ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ว่าด้วย

เงินตอบแทนการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2560

