ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ พ.ศ. 2548
……………………………………………………..
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ว่าด้ วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ
ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 49(6) และข้ อ 99 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ จากัด พ.ศ. 2545 และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการดาเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2548 วันที่ 28
ตุลาคม 2548 จึงได้ กาหนดระเบียบไว้ ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ว่าด้ วยการใช้ ทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ
พ.ศ. 2548”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัดว่าด้ วยการใช้ ทุนประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ พ.ศ. 2540
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัดว่าด้ วยการใช้ ทุนประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
บรรดาระเบียบหรือมติอ่นื ใดในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ งกับ
ระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“สอมธ.” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ให้ ออกจากราชการ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้ ออกจากราชการ และให้ หมายความ
รวมถึงลูกจ้ างที่มหาวิทยาลัยเลิกจ้ าง ลูกจ้ างของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานนั้นให้ ออกจากงาน
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ที่สหกรณ์ให้ ออกจากงาน
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า หย่อนกาลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้
ข้ อ 5 สมาชิกที่จะมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ต้องเป็ นสมาชิก สอมธ. และมหาวิทยาลัยมี
คาสั่งให้ ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งแพทย์ท่ที างราชการรับรองได้ ตรวจและแสดงความคิดเห็นว่า
ไม่สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ปฏิบัติอยู่น้ันต่อไปได้ โดยสมาชิกปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งระเบียบครบถ้ วน
ทุกประการ
ข้ อ 6 ให้ สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือทาหนังสือยื่นคาขอรับเงินช่วยเหลือพร้ อมทั้งแนบเอกสาร
หลักฐานใบแสดงความเห็นของแพทย์ผ้ ูตรวจ คาสั่งให้ ออกจากราชการ หรือหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรแก่ สอมธ. ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีคาสั่งให้ ออกจากราชการ

-2ข้ อ 7 ให้ คณะอนุกรรมการเงินทุนสาธารณประโยชน์พิจารณาคาขอ และพิจารณาให้ เงินช่วยเหลือแก่
สมาชิกตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิกจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยให้ ออกจากราชการ ในอัตราดังนี้
7.1 เป็ นสมาชิก น้ อยกว่า
1 ปี
10,000 บาท
7.2 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
1 ปี ถึง 5 ปี
20,000 บาท
7.3 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
6 ปี ถึง 10 ปี
40,000 บาท
7.4 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี
60,000 บาท
7.5 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี
80,000 บาท
7.6 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี
100,000 บาท
7.7 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี
120,000 บาท
7.8 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี
140,000 บาท
7.9 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป
160,000 บาท
การนับเวลาการเป็ นสมาชิกให้ นับตั้งแต่วันที่เข้ าเป็ นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยให้
ออกจากราชการ โดยคานวณตามจานวนงวดที่ส่งค่าหุ้นรายเดือน เศษของปี ถ้ าเกินกว่า 6 เดือนให้ นับเป็ น 1 ปี
ข้ อ 8 การจ่ายเงินช่วยเหลือตามข้ อ 7 สอมธ.จะนาเงินช่วยเหลือดังกล่าวชาระหนี้ของสมาชิกที่ค้างอยู่
ทั้งหมด เว้ นแต่กรณีจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควร เมื่อสมาชิกร้ องขอประธานกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผัน
ได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อ 9 ให้ ประธานกรรมการรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2548
ลงชื่อ
วันชัย ธนะวังน้อย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้ อย)
ประธานกรรมการ

