
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก   

พ.ศ.๒๕๕๐ 
--------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินจ ากัด ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก  พ.ศ.๒๕๔๙  ให้รัดกุมยิ่งขึ้น   อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๑ (๖) และข้อ ๖๖ (๙),   มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่    
๕/๒๕๔๙ เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐  เมื่อ 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิกไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธินจ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ 
เพ่ือบ าเหน็จสมาชิก  พ.ศ.๒๕๔๙  
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้  
         “สหกรณ”์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
         “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
         “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก 
         “ผู้รับพินัยกรรม”   หมายถึง   บุคคลที่สมาชิกระบุให้เป็นผู้รับพินัยกรรม 
         “ทายาท”   หมายถึง   ทายาทโดยธรรม 
 ข้อ ๕  ให้มีกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสหกรณ์  เรียกว่า “กองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก”   
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเงินบ าเหน็จตอบแทนให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติราชการจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ  
หรืออายุการท างาน  หรือลาออกจากราชการ  หรือลาออกจากการท างาน  โดยเงินตอบแทนที่จ่ายให้น ามาจาก
เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 ข้อ ๖  เงินกองทุนตามระเบียบนี้มาจาก 
         ๖.๑   ตั้งจากงบประมาณประจ าปี หรือ 
         ๖.๒   จัดสรรจากก าไรสุทธิ หรือ 
         ๖.๓   การบริจาคเข้ากองทุนโดยไม่มีเงื่อนไข หรือ 
                         ๖.๔   ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  ข้อ ๗  สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก ต้องเป็นผู้เกษียณอายุ
ราชการ หรืออายุการท างาน หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากการท างาน โดยมีอายุการเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี1 
              
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 



 ข้อ ๘  การนับอายุการเป็นสมาชิก 
         ๘.๑ ให้นับจ านวนเต็มของปีก่อน โดยนับจากวันแรกของปีทางบัญชีถึงวันสุดท้ายของปี
ทางบัญชี 
         ๘.๒  เศษของปีหากครบ  ๖  เดือนให้นับเป็น  ๑  ปี 
         ๘.๓  เศษของเดือนให้นับเป็น ๑ เดือน  
 ข้อ ๙  การคิดค านวณเงินสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก  ให้ค านวณจากจ านวนปีที่เป็นสมาชิก  
คูณด้วยหนึ่งร้อย  ทั้งนี้จ านวนเงินบ าเหน็จต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๐  การนับเวลาการเป็นสมาชิก   ให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด  
และสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการจากกองทุนตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว 
 ข้อ ๑๑  ให้สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้แสดงความจ านงขอรับเงิน
สวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ยื่นต่อสหกรณ์ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกษียณอายุราชการ หรืออายุการ
ท างาน หรือลาออกจากราชการ  หรือลาออกจากการท างาน  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
          ในกรณีสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบนี้เสียชีวิตก่อนครบก าหนดเวลา แจ้งความ
จ านงขอรับเงินสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทเป็นผู้แจ้งความจ านงขอรับเงินแทน
ตามล าดับ ทั้งนี้ก าหนดเวลาการแจ้งความจ านงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในวรรคหนึ่ง 2 
 ข้อ ๑๒  ให้สหกรณ์ตรวจสอบจ านวน  และรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนี้   
และครบเกษียณอายุในแต่ละปี  แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบพร้อมแบบฟอร์มการขอรับเงิน 
 ข้อ ๑๓  ให้ผู้จัดการสหกรณ์มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน   
โดยเสนอขออนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนต่อประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์   แล้วรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบ 
 ข้อ ๑๔  ในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ  ตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด   และมติคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเป็นที่สุด 
 ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เป็นผู้รักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
           (ลงชื่อ)พลเรือตรี  พงศ์ศักดิ์   ภูรีโรจน ์
             (พงศ์ศักดิ์   ภูรีโรจน)์ 
                           ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                             สหกรณอ์อมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
 
 
 
 
 
 
              
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ 



หมายเหตุ   หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อ
บ าเหน็จสมาชิกให้มีความเหมาะสม 
 
หมายเหตุ   หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ โดยที่เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรืออายุการ
ท างาน หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากการท างาน และสมาชิกมีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จ
สมาชิก แต่สมาชิกยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการ ต่อมาสมาชิกได้เสียชีวิตลง ดังนั้นเพ่ือให้การจ่ายเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์มีความเหมาะสม จึงได้เพ่ิมเติมข้อก าหนดให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทตามล าดับมีสิทธิ
ขอรับสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิกแทนสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 เขียนที่   
 

 วันที่                เดือน                     พ.ศ.   
 

เรื่อง   ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
 

ส่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิก 
                     2. ส าเนาค าสั่งเกษียณอายุราชการ หรือขอลาออกจากราชการ 
 

           ด้วยกระผม/ดิฉัน                                        สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด เลขทะเบียนที่                        สังกัด                                                                                        
สมัครเป็นสมาชิก สอ.นย.เมื่อ     ได ้ ครบก าหนดเกษียณอายุราชการ/อายุการท างาน 
 ลาออกจากราชการ/การท างาน ใน                                     มีความประสงค์ขอรับเงินตอบแทนจาก
กองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิกตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ.2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม               

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

  (ลงชื่อ)   
        (        ) 
เสนอ 

  ได้ตรวจสอบแล้ว                                 เปน็สมาชิกเลขที่       
สังกัด                      มีอายุการเป็นสมาชิก สอ.นย. จ านวน                      ปี  เห็นควรอนุมัติ
จ่ายเงินตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ.2550  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นจ านวนเงิน                                            บาท                      

        น.ต. 
      หน.ฝ่ายธุรการ สอ.นย. 
         
  

 น.อ. 
      ผู้จัดการ สอ.นย. 
       
 

 น.อ. 
      เลขานุการ สอ.นย. 
                       .    
      - อนุมัติ 

     พล.ร.ต. 
              ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
                                                  


