
ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั 

ว่าดว้ยเงินกองทุนเกษียณอายรุาชการ พ.ศ.  2548 

………………………………………………. 

 โดยที่เหน็สมควรปรับปรงุระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วยเงิน    

กองทุนเกษียณอายุราชการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 49(6)  และข้อ 99 แห่งข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จ ากดั พ.ศ. 2545 และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการในคราวประชุมคร้ังที่ 13/2548

วันที่ 28 ธนัวาคม 2548 จงึได้ก าหนดระเบียบไว้ดงันี้   

 ข้อ  1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์  จ ากดั ว่าด้วยเงิน   

กองทุนเกษียณอายุราชการ  พ.ศ.2548” 

 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  29 ธนัวาคม 2548 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

              (1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วยเงินกองทุนเกษียณ    

                   อายุราชการ พ.ศ. 2539 

        (2) ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วยเงนิกองทุนเกษียณ 

             อายุราชการ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2542  

        (3) ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วยเงนิกองทุนเกษียณ 

             อายุราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 

        (4) ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าด้วยเงนิกองทุนเกษียณ 

             อายุราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 

        บรรดาระเบียบหรือมตอิื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้   หรือซ่ึงขัด  หรือแย้งกบั  

ระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้   

         “สอมธ.” หมายความว่า สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั  

         “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั  

   “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั  

 ข้อ 5 กองทุนเกษียณอายุราชการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือตอบแทนแก่สมาชิกที่ปฎิบัตงิาน     

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี และภายหลังได้ออกจากราชการหรืองานประจ า  

 ข้อ 6 ให้ สอมธ. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสะสมเข้ากองทุนตามความเหมาะสมในแต่ละปี      

หรืออาจได้จากการจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีกไ็ด้  

ข้อ 7 ให้ สอมธ. จ่ายเงินตอบแทนให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกออกจากราชการ หรืองานประจ าที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเหตใุดเหตหุนึ่งดงัต่อไปนี้   

7.1 ลาออกจากราชการ หรืองานประจ าเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 

7.2 ลาออกจากราชการ หรืองานประจ า ด้วยเหตรัุบราชการ หรือปฏบิัตงิานนาน 

     ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป         
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 ข้อ 8  สอมธ. จ่ายเงินตอบแทนให้แก่สมาชิกตามเวลาการเป็นสมาชิกในอตัราดงันี้  

         8.1 กรณีออกจากราชการ หรืองานประจ า เมื่อมอีายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

              8.1.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ถงึ 15 ปี  10,000  บาท 

     8.1.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถงึ 20 ปี  20,000  บาท 

     8.1.3 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถงึ 25 ปี  30,000  บาท 

     8.1.4 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป                    40,000  บาท 

         8.2 กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจ า เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการ  

   หรืองานประจ านานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

     8.2.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ถงึ 15 ปี      5,000  บาท 

     8.2.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถงึ 20 ปี  10,000  บาท 

     8.2.3 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถงึ 25 ปี  15,000  บาท 

     8.2.4 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป                     20,000  บาท 

 การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้ค านวณตามจ านวนงวดที่ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดอืน เศษของปีถ้าเกนิกว่า  

6 เดอืน ให้นับเป็น 1 ปี 

 ข้อ 9 สมาชิกคนหนึ่งให้มีสทิธรัิบเงนิตอบแทนตามระเบียบนี้ ได้เพียงคร้ังเดยีว 

 ข้อ 10 ให้สมาชิกที่มีสทิธไิด้รับเงินกองทุนเกษียณอายุราชการข้อ 8  ท าหนังสอืยื่นค าขอรับเงนิ  

ช่วยเหลือพร้อมทั้งแนบเอกสารส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  แบบหนังสอืขอลาออกจากราชการ หรือ 

หลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควรแก่ สอมธ. ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลาออก

จากราชการ 

 ข้อ 11 ให้ผู้จัดการมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องกองทุนโดยมีอ านาจอนุมัติ

จ่ายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการตามที่ได้ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้  และรายงานการอนุมัตจ่ิายเงินกองทุน

เกษียณอายุราชการต่อคณะกรรมการด าเนนิการ ในการประชุมประจ าเดอืนเพื่อรับทราบ 

           ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ก าหนดไว้  ณ  วันที่  28  ธนัวาคม  2548 

      ลงช่ือ      วนัชยั ธนะวงันอ้ย 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  ธนะวังน้อย) 

         ประธานกรรมการ  

   

  

 

 

 


