ฉบับ ค.ศ. 2009
ระเบียบข้ อบังคับหน่ วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2009

คํานํา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นองค์กรศาสนาคริ สต์ขนาดใหญ่ มีพนั ธกิจทัง้ การประกาศเผยแพร่
พระกิตติคณ
ุ การศึกษา และการรักษาพยาบาล โดยพันธกิจเหล่านี ้กระทําบนพื ้นฐานแห่งความเชื่อศรัทธาใน
องค์พระเยซูคริ สต์ ซึง่ พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างให้ เราทังหลายได้
้
กระทําตาม อย่างไรก็ตามสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรทังเรื
้ ่ องขวัญและกําลังใจในขณะทํางานและหลังเกษี ยณอายุงานจึงได้
จัดตัง้ “ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ ” ขึ ้นเพื่อทําหน้ าที่ในการดูแล รับผิดชอบ และจัดสรรสวัสดิการแก่บคุ ลากรของ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นหลัก
ในอดีต บุคลากรที่ทํางานในโรงเรี ยนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มักจะมีการเปลี่ยนงานไปทํางาน
ในหน่วยงานอื่น นอกสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากสวัสดิการเป็ นสาเหตุสําคัญ
ดร.คอนรั ด คิงศ์ ฮิลล์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ ในสมัยนัน้ จึงได้ เสนอโครงการ “ บําเหน็จ - 1969 ”
(Provident Fund - 1969) ต่ออาจารย์อารี ย์ เสมประสาท ประธานกองการศึกษาฯ ซึง่ กองการศึกษามูลนิธิแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้ วย ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่ ผู้จดั การโรงเรี ยนของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ให้ ริเริ่ มดําเนินการ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้ เห็นผลจากการดําเนินการ “ บําเหน็จ - 1969 ” จึงได้ มีมติที่มสท.53/1980
“ อนุมตั ิให้ ตงกองสวั
ั้
สดิการ เป็ นหน่วยงานหนึง่ ของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ” และมีมติที่มสท.54/1980
“ อนุมตั ใิ ห้ ใช้ ระเบียบข้ อบังคับของกองสวัสดิการว่าด้ วยการจัดบําเหน็จ บํานาญ และเงินสะสมของบุคลากรที่
ทํางานในหน่วยงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 1980 เป็ นต้ นไป ” โดยให้ บคุ ลากรจาก
คริ สตจักร โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สงั กัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นสมาชิกซึง่ ผู้ปกครอง
วิบลู ย์ ภัทรธรรมมาศ ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทยขณะนัน้ ได้ ลงนามในระเบียบข้ อบังคับของกองสวัสดิการ ฯ
และได้ ใช้ ระเบียบข้ อบังคับกองสวัสดิการ ฯ ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา ต่อมาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้ ทําการ
แก้ ไขธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และระเบียบปฏิบตั ขิ องธรรมนูญแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
รวมถึงระเบียบข้ อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย ค.ศ.1999 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หารครัง้ ใหญ่ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
และได้ แก้ ไขเพิ่มเติมอีกครัง้ ในระเบียบข้ อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ฉบับ ค.ศ.2004 ทําให้ มีการประกาศใช้ ระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงาน
สวัสดิการ ฯ ฉบับแก้ ไข ค.ศ.2005 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และต่อมาได้ ประกาศใช้ ระเบียบ
ข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ.2007 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2007

-2ในปี ค.ศ. 2009 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ครบรอบ 75 ปี ภายใต้ การบริ หารของผู้นําคนไทย คณะกรรมการ
ดําเนินงานและคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จึงมีมติให้ ดําเนินการปรับปรุงระเบียบ
ข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการให้ เหมาะสมกับสภาพการบริ หารงานของบุคลากรในทุกหน่วยงาน ทุกสถาบัน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ มีสวัสดิการที่ดีและสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั คณะผู้บริหารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
คณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จึงมีแนวทางในการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้ :1. หน่วยงานสวัสดิการสามารถหาดอกผลจากเงินสะสมและเงินสมทบ ได้ ตามกรอบที่กําหนดไว้ ในระเบียบ
เพื่อให้ หน่วยงานสวัสดิการ สามารถนําดอกผลไปจัดสรรเป็ นเงินบําเหน็จสําหรับบุคลากรที่ลาออกจากงาน
หรื อ เกษี ยณอายุงานได้ ครบถ้ วน
2. คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยกําหนดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมในอัตราที่เหมาะสม
สําหรับบุคลากรหน่วยงานและสถาบัน และบุคลากรสามารถกู้ยืมได้ ตามสิทธิ์
3. คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทยจะสนับสนุนสิทธิในสวัสดิการที่มีอยูใ่ ห้ แก่บคุ ลากรหน่วยงาน
และสถาบันได้ รับสิทธิในสวัสดิการที่เพิ่มขึ ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย
เพื่อให้ ระเบียบหน่วยงานสวัสดิการเป็ นประโยชน์สําหรับบุคลากรหน่วยงานและบุคลากรสถาบันที่ตงใจ
ั้
ปฏิบตั งิ านด้ วยความทุ่มเทและเต็มความสามารถ มีกําลังใจ มีความสุขในการปฏิบตั งิ าน และหน่วยงาน
สวัสดิการได้ รับผลตอบแทน สามารถบริ หารให้ หน่วยงานสวัสดิการ มีความเข้ มแข็ง มัน่ คง ต่อไป จึงประกาศใช้
ระเบียบข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการ ค.ศ. 2009 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2009 เป็ นต้ นไป

***********************************************

-3ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบข้ อบังคับหน่ วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ค.ศ. 2009 ” เรี ยกย่อว่า “ ระเบียบสวัสดิการ ”
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิกระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2007
ข้ อ 3 ให้ ใช้ ระเบียบข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2009 ฉบับนี ้
สําหรับทุกหน่วยงาน ทุกสถาบันและบุคลากรทุกคน ถือปฏิบตั ิ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2009 เป็ นต้ นไป

หมวดที่ 1
คํานิยามและวัตถุประสงค์
ข้ อ 4 คํานิยาม
4.1 คําว่า “ สภา ฯ ” หมายถึง สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
4.2 คําว่า “ ผู้บริ หารสภา ฯ ” หมายถึง ผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
4.3 คําว่า “ มูลนิธิ ฯ ” หมายถึง มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
4.4 คําว่า “ ระเบียบข้ อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบัน ฯ ” หมายถึง ระเบียบข้ อบังคับการบริ หาร
หน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ฉบับที่ทกุ หน่วยงานและทุกสถาบันถือปฏิบตั แิ ละใช้ ในปั จจุบนั
4.5 คําว่า “ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ ” หมายถึง หน่วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
4.6 คําว่า “ หน่วยงานสมาชิก ” หมายถึง คริ สตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบัน ที่สงั กัด
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย หรื อ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิให้
เข้ าเป็ นสมาชิกของกองทุนต่าง ๆ ที่หน่วยงานสวัสดิการ ฯ เป็ นผู้ดแู ล
4.7 คําว่า “ บุคลากร ” หมายถึง ผู้ปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่เป็ นประจํา โดยได้ รับค่าจ้ าง เป็ นรายเดือน
4.8 คําว่า “ เงินเดือน ” หมายถึง ค่าจ้ าง เป็ นรายเดือนที่บคุ ลากรได้ รับจากงบประมาณประเภทเงินเดือน
ค่ายังชีพจากหน่วยงานสมาชิก
4.9 คําว่า “ ปี ” หมายถึง การนับระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน สําหรับการนับจํานวนปี สมาชิก ตาม
ระเบียบสวัสดิการ ข้ อ 19 ให้ เริ่ มนับตังแต่
้ เดือนที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ส่งเงินสะสมและ
เงินสมทบเข้ า กองทุนบําเหน็จ - 1969 ยกเว้ น ปี สดุ ท้ ายที่สมาชิกออกจากงานเนื่องจากเกษี ยณอายุ
งานเท่านัน้ ให้ นบั ระยะเวลาตังแต่
้ 9 เดือนขึ ้นไปเป็ นหนึง่ ปี
4.10 คําว่า “ เงินสะสม ” หมายถึง เงินที่หน่วยงานสมาชิกหักจากเงินเดือน ค่ายังชีพของสมาชิก เพื่อนําส่งเข้ า
กองทุนบําเหน็จ -1969
4.11 คําว่า “ เงินสมทบ ” หมายถึง เงินที่หน่วยงานสมาชิกจ่ายสมทบเข้ ากองทุนบําเหน็จ - 1969

-44.12 คําว่า “ กองทุนบําเหน็จ - 1969 ” หมายถึง กองทุนที่มลู นิธิ ฯ จัดตังขึ
้ ้น และ มอบหมายให้ หน่วยงาน
สวัสดิการ ฯ รับผิดชอบ ดูแล รวบรวมเงินสะสมและเงินสมทบ เพื่อนําไปบริ หารและนําดอกผลจาก
การบริ หารไปจ่ายให้ สมาชิกทีตงใจปฏิ
ั้
บตั งิ านอย่างต่อเนื่อง ในหน่วยงานสมาชิกได้ รับเงินบําเหน็จ
จากกองทุนบําเหน็จ - 1969 เมื่อสมาชิกภาพสิ ้นสุดลง
4.13 คําว่า “ สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ” หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานสมาชิกซึง่ ได้ รับการ
อนุมตั ใิ ห้ เข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969
4.14 คําว่า “ กองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 ” หมายถึง กองทุนที่มลู นิธิ ฯ จัดตังขึ
้ ้น เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 ที่ถึงแก่กรรมหรื อต้ องทุพพลภาพถาวร
4.15 คําว่า “ สมาชิกกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 ” หมายถึง สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ที่มีสิทธิ
ได้ รับสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 ตามระเบียบสวัสดิการ
4.16 คําว่า “ ทุพพลภาพถาวร ” หมายถึง เจ็บป่ วยหรื อพิการ จนไม่สามารถทํางานหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตลอดไป
4.17 คําว่า “ กองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 ” หมายถึง กองทุนที่มลู นิธิ ฯ จัดตังขึ
้ ้นโดยให้ หน่วยงาน
สมาชิกจ่ายเงินสมทบ ตามอัตราที่กําหนด เพื่อให้ หน่วยงานสวัสดิการนําไปบริ หารเพื่อให้ เกิดดอกผล
สําหรับจ่ายเป็ นเงินชดเชยให้ แก่สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 ที่เกษี ยณอายุงาน โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็ นการตอบแทนบุคลากรที่ได้ ทํางานมาเป็ นเวลานาน และต่อเนื่องโดยให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายแรงงาน และ การตีความของศาลฎีกาที่ให้ ถือว่าการเกษี ยณอายุเป็ นการเลิกจ้ าง
4.18 คําว่า “ สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 ” หมายถึง บุคลากรหน่วยงานสมาชิกที่จา่ ยเงิน
สมทบให้ หน่วยงานสวัสดิการ เพื่อเข้ ากองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 เป็ นประจําทุกเดือน
4.19 คําว่า “ เกษี ยณอายุงาน ” หมายถึง การที่บคุ ลากรต้ องพ้ นสภาพการเป็ นบุคลากร เนื่องจากเกษี ยณอายุงาน
ตามระเบียบข้ อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 5 วัตถุประสงค์ของหน่วยงานสวัสดิการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
5.1 รับผิดชอบ ดูแล บริ หารเงินสะสมและเงินสมทบต่าง ๆ สําหรับบุคลากรของหน่วยงานสมาชิก
5.2 จัดให้ มีสวัสดิการต่าง ๆ โดยจ่ายเงินบําเหน็จจากกองทุนบําเหน็จ - 1969 การให้ สวัสดิการจากกองทุน
สวัสดิการพิเศษ - 1982 การจ่ายเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานแก่บคุ ลากรของหน่วยงานสมาชิก จากกองทุน
ชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 การให้ ก้ ยู ืมเงินบําเหน็จ - 1969
5.3 จัดให้ มีการส่งเสริ มการพัฒนาคริ สตจักรท้ องถิ่น คริสตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบัน โดยการให้ ก้ ยู ืมเงิน
5.4 ดําเนินการด้ านการจัดสวัสดิการให้ เป็ นไปตามนโยบายของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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หมวด 2
การบริ หาร
ข้ อ 6 ให้ คณะกรรมการบริหารพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน มีหน้ าที่สง่ เสริ ม สนับสนุน และตอบสนองการ บริหารงานของ
หน่วยงานสวัสดิการให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบันของสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และนโยบายของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ 7 ผู้อํานวยการหน่วยงานสวัสดิการมีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับการบริ หารหน่วยงานและ
สถาบันและระเบียบข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการ และมีอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
7.1 มีอํานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของบุคลากรหน่วยงานสมาชิก ครัง้ ละไม่เกินวงเงิน คนละ 400,000 บาท
7.2 ในกรณีที่มีความจําเป็ นในการดูแลสมาชิกของหน่วยงานสมาชิก ให้ ผ้ อู ํานวยการหน่วยงานสวัสดิการมี
อํานาจอนุมตั กิ ารกู้ยืมเงินของบุคลากรหน่วยงานสมาชิก รวมไม่เกิน คนละ 800,000 บาท แล้ วรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ หารพันธกิจการคลังและทรัพย์สินทราบภายหลัง
7.3 มีอํานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงินของหน่วยงานสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน หน่วยงานและสถาบันละ 1,000,000 บาท
7.4 ผู้อํานวยการหน่วยงานสวัสดิการมีหน้ าที่กําหนดอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมทุกประเภทตามระเบียบหน่วยงาน
สวัสดิการ ข้ อ 30 , 31 , 32 .3 ในกรณีที่ผ้ อู ํานวยการหน่วยงานสวัสดิการขอปรับอัตราดอกเบี ้ยเงิน
ให้ ก้ ยู ืมแต่ละประเภทเพิม่ ขึ ้นหรื อลดลง ต้ องขอปรับอัตราดอกเบี ้ยครัง้ ละไม่เกินร้ อยละ 0.05 บาทต่อเดือน
ของอัตราการกู้ยืมเงิน และอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมเงินสูงสุด ต้ องไม่เกินร้ อยละ 0.95 บาทต่อเดือน
และเมื่อลดอัตราดอกเบี ้ยแล้ วต้ องไม่ตํ่ากว่าอัตราการให้ ก้ ยู ืม ตามข้ อ 30 , 31 , 32.3 และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หารพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาตามขันตอน
้
7.5 มีหน้ าที่ในการจัดแผนการลงทุน สัดส่วนการลงทุนและถอนการลงทุนของหน่วยงานสวัสดิการ ให้ คณะกรรมการ
บริหารพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาตามขันตอน
้
7.6 นอกจากอํานาจหน้ าที่ ตามข้ อ 7.1 – 7.5 ให้ ผ้ อู ํานวยการหน่วยงานสวัสดิการนําเสนอเพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ หารพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาตามขันตอน
้
ข้ อ 8 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้จดั ให้ มี และ หรื อยุบเลิก บริ ษัทสยามสวัสดิการ จํากัด
ซึง่ ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนกิจกรรมด้ านสวัสดิการ ตามระเบียบสวัสดิการนี ้ โดยให้
คณะกรรมการบริ หารพันธกิจการคลังและทรัพย์สิน เป็ นผู้เสนอให้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ แต่งตังถอดถอน
้
หรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสยาม สวัสดิการ จํากัด ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อพิจารณา
ตามขันตอน
้
ทังนี
้ ้ให้ กรรมการของบริ ษัท สยามสวัสดิการ จํากัด ประกอบด้ วยบุคคล จํานวนไม่เกิน 7 คน ดังนี ้
8.1 ประธานคณะกรรมการบริ หารพันธกิจการคลังและทรัพย์สินเป็ นประธานกรรมการ บริ ษัท สยามสวัสดิการ จํากัด
โดย ตําแหน่ง
8.2 ผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน การบัญชี การลงทุน และกรรมการบริหารพันธกิจการคลัง
และทรัพย์สิน ไม่เกิน 5 คน

-68.3 ผู้อํานวยการสํานักงานสวัสดิการ เป็ นกรรมการและผู้จดั การบริ ษัท สยามสวัสดิการ จํากัด โดยตําแหน่ง
ข้ อ 9 คณะกรรมการบริ ษัท สยามสวัสดิการ จํากัด เป็ นผู้ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท สยามสวัสดิการ จํากัด
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามนโยบายของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

หมวด 3
ส่ วนที่ 1
กองทุนบําเหน็จ - 1969
ข้ อ 10 ภายใต้ บงั คับข้ อ 11 เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานคริ สตจักรภาค คณะกรรมการบริ หารพันธกิจของหน่วยงาน
และคณะกรรมการบริ หารของสถาบันแห่งใด มีมติให้ คริ สตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาคหน่วยงานและ
สถาบันนัน้ ๆ สมัครเข้ าเป็ นหน่วยงานสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 และคณะกรรมการบริ หารพันธกิจการ
คลังและทรัพย์สินมีมติอนุมตั ิ รับเข้ าเป็ นหน่วยงานสมาชิกแล้ ว บุคลากรหน่วยงานสมาชิกทุกคน ต้ องยื่น
ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานสวัสดิการ ฯ กําหนด
ภายใน 30 วัน
ข้ อ 11 ให้ บคุ ลากรหน่วยงานสมาชิกทุกคนอายุไม่เกิน 55 ปี บริ บรู ณ์ ที่เข้ าทํางานใหม่ในหน่วยงานสมาชิกทุกแห่ง
สังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุน
บําเหน็จ - 1969
ให้ ผ้ อู ํานวยการหน่วยงานสวัสดิการ ฯ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ริ ับบุคลากรของหน่วยงานสมาชิกตาม
ข้ อ 10 และวรรคแรก ข้ อ 11 เข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969
ข้ อ 12 หากสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 คนใด ย้ ายจากหน่วยงานสมาชิกแห่งหนึง่ ไปยังหน่วยงานสมาชิกอีกแห่งหนึง่
สมาชิกภาพของผู้นนยั
ั ้ งคงอยู่
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 สิ ้นสุดลง ไม่ว่าหน่วยงานสวัสดิการ ฯ
จะได้ จา่ ยเงินสวัสดิการต่าง ๆ ไปแล้ วหรื อไม่ หากภายหลังบุคคลผู้นนได้
ั ้ กลับเข้ ามาเป็ นบุคลากรในหน่วยงาน
สมาชิกใด ๆ และได้ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 อีกครัง้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จะพิจารณา
รับเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 โดยถือว่าสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 นัน้ เป็ นสมาชิก
ติดต่อ แต่ไม่ตอ่ เนื่องกัน ตามข้ อ 46.4 - 46.6
ข้ อ 13 สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 จะสิ ้นสุดลงเมื่อ
13.1 เสียชีวิต
13.2 ทุพพลภาพถาวร
13.3 ออกจากงาน
13.4 เกษี ยณอายุงาน
13.5 ขาดส่งเงินสะสมหรื อเงินสมทบติดต่อกันเกิน 24 เดือน

-713.6 ละทิ ้งงาน กระทําผิดสัญญาประการหนึง่ ประการใด ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้ องตามระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงาน
สมาชิก หรื อ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง จนเป็ นเหตุให้ ถกู ปลดออกจากงาน ถูกไล่ออกจากงาน ถูกให้ ออก
จากงาน ถูกเลิกจ้ างโดยไม่ได้ รับ เงินชดเชยตามระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานสมาชิก หรื อตามระเบียบ
ข้ อบังคับว่าด้ วยการบริ หารหน่วยงานและสถาบัน ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
13.7 แสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งซึง่ ควรบอกให้ แจ้ ง หรื อใช้ กลฉ้ อฉลไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ
เพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อื่นได้ เข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 หรื อเพื่อให้ ตนเองหรื อผู้อื่นได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ หรื อสวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ ้น ไม่วา่ กรณีใด ๆ และ ต่อมาคณะกรรมการบริ หารพันธกิจการ
คลังและทรัพย์สิน ได้ มีมติ ให้ บคุ คลนันพ้
้ นจากการเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969
ข้ อ 14 ให้ หน่วยงานสมาชิกหักเงินสะสม ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่ายังชีพที่บคุ ลากรได้ รับ แล้ วนําส่งพร้ อมเงินสมทบ
ถึงหน่วยงานสวัสดิการ ฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ข้ อ 15 ให้ สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ทุกคนจ่ายเงินสะสมทุกเดือนในอัตราร้ อยละ 5 ของเงินเดือน และให้ หน่วยงาน
สมาชิกจ่ายเงินสมทบอีกร้ อยละ 5 รวมเป็ นเงินจํานวนร้ อยละ 10 ของเงินเดือน หากหน่วยงานสมาชิกใด จะกําหนดอัตรา
ส่วนเงินสะสมและเงินสมทบ ต่างไปจากอัตราส่วนข้ างต้ น ให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการดําเนินงาน
คริ สตจักรภาค คณะกรรมการบริ หารพันธกิจ คณะกรรมการบริ หารของสถาบัน ทังนี
้ ้จํานวนเงินสะสมและ
เงินสมทบดังกล่าว รวมกันแล้ วต้ องเป็ นร้ อยละ 10 ของเงินเดือน
ข้ อ 16 ในกรณีที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ลาเพื่อศึกษาต่อ อบรมดูงาน หรื อ เพื่อการอื่นใด พึงมีสิทธิรับ
เงินบําเหน็จ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
16.1 ลาโดยได้ รับเงินเดือน
ให้ หน่วยงานสมาชิกนําส่งเงินสะสม และเงินสมทบของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ของ
สมาชิกจากเงินเดือน ค่ายังชีพ สุดท้ ายที่รับก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ อบรมดูงาน หรื อ เพื่อการอื่นใด
จนกว่าจะเดินทางกลับมาปฏิบตั งิ าน หน้ าที่ตามปกติ ทังนี
้ ้หน่วยงานสมาชิกต้ องทําหนังสือการลาและ
การเดินทางกลับของสมาชิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ยังมีอายุการเป็ นสมาชิก
ติดต่อและต่อเนื่องกัน และมีสิทธิได้ รับเงินบําเหน็จของสมาชิกตามระเบียบ

-816.2 ลาโดยไม่ได้ รับเงินเดือน
สมาชิกกองทุนบําเหน็จ – 1969 มีสิทธิ์ขอรักษาสถานภาพสมาชิกได้ ไม่เกิน 2 ปี โดยสมาชิกเป็ นผู้
จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเอง ติดต่อกันไม่เกิน 24 เดือน ในระหว่างศึกษาต่อ อบรมดูงาน หรื อ เพื่อการใด
หลังจาก 2 ปี หน่วยงานสวัสดิการ จะไม่นบั อายุการเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ-1969 จนกว่าจะกลับ
เข้ ามาปฏิบตั งิ านหลังจากจบการศึกษาต่อ อบรมดูงาน หรื อเพื่อการใด จึงจะต่ออายุการเป็ นสมาชิกได้
และยังมีอายุการเป็ นสมาชิกติดต่อและต่อเนื่องกัน โดยหน่วยงานสวัสดิการ จะต้ องได้ รับแจ้ งจากหน่วยงาน
สมาชิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สําหรับเงินสะสม และเงินสมทบที่สมาชิกเป็ นผู้นําส่งสมทบเอง เกินระยะเวลา
2 ปี ขึ ้นไปนัน้ หน่วยงานสวัสดิการจะคิดผลตอบแทนให้ ตามที่หน่วยงานสวัสดิการกําหนด เมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 สิ ้นสุดลง
ข้ อ 17 ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ รายงานยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินบําเหน็จ เงินสวัสดิการและเงินที่ก้ ยู ืม แก่
สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ข้ อ18 ให้ มีการตรวจสอบบัญชีหน่วยงานสวัสดิการตามหลักเกณฑ์วา่ ด้ วยการตรวจสอบบัญชีของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
โดยหน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายในและสํานักงานตรวจสอบบัญชีที่ได้ รับการแต่งตังจากมู
้
ลนิธิแห่ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อ19 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ที่สมาชิกภาพสิ ้นสุดลง ตามข้ อ 13.1 ถึงข้ อ 13.5 จะได้ รับสวัสดิการ
ดังต่อไปนี ้
ก. สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 (บําเหน็จ ก.) ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2001
19.1 เป็ นสมาชิก
ไม่ครบ 4 ปี

ได้ รับเฉพาะเงินสะสม ส่วนเงินสมทบให้
ไม่ได้ รับเงินบําเหน็จ
ตกเป็ นของกองทุนสํารองบําเหน็จ - 1969

19.2 เป็ นสมาชิก
ครบ 4 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

19.3 เป็ นสมาชิก
ครบ 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปี

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

19.4 เป็ นสมาชิก
ครบ 13ปี แต่ไม่ถึง 19 ปี

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

ไม่ได้ รับเงินบําเหน็จ
ได้ รับเงินบําเหน็จเท่ากับ 1/4 ของ
เงินเดือน ค่ายังชีพที่ได้ รับการปรับ
ตามปี งบประมาณ คูณ จํานวนปี ที่
เป็ นสมาชิก
ได้ รับเงินบําเหน็จเท่ากับ 1/2 ของ
เงินเดือน ค่ายังชีพที่ได้ รับการปรับ
ตามปี งบประมาณ คูณ จํานวนปี ที่
เป็ นสมาชิก

-919.5 เป็ นสมาชิก
ครบ 19 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

19.6 เป็ นสมาชิก
ครบ 25 ปี ขึ ้นไป

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

ได้ รับเงินบําเหน็จเท่ากับ 3/4 ของเงินเดือน
ค่ายังชีพที่ได้ รับการปรับตามปี งบ
ประมาณ คูณ จํานวนปี ที่เป็ นสมาชิก
ได้ เงินบําเหน็จเท่ากับเงินเดือน ค่ายังชีพ
ที่ได้ รับการปรับตามปี งบประมาณ
คูณ จํานวนปี ที่เป็ นสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกรับเงินเดือน ค่ายังชีพในอัตราที่ขึ ้น-ลงไม่สมํ่าเสมอ ก่อนออกจากงานให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ
คํานวณเงินบําเหน็จ โดยใช้ เงินเดือน ค่ายังชีพเฉลี่ยของ 36 เดือนสุดท้ าย คูณด้ วย 2 ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน
เงินเดือน ค่ายังชีพสูงสุดที่เคยได้ รับ
ข. สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969(บําเหน็จ ข.) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 – 30 เมษายน ค.ศ. 2006
ได้ รับเฉพาะเงินสะสม บวกเงิน ผลประโยชน์ ซึง่
19.7เป็ นสมาชิก
คํานวณโดยอ้ างอิงจาก อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากส่วน ไม่ได้ รับเงินบําเหน็จ
ไม่ครบ 5 ปี ( 60 เดือน ) เงินสมทบให้ ตกเป็ นของกองทุนสํารองบําเหน็จ - 1969
ได้ รับเงินสะสมบวกเงินผลประโยชน์ ซึง่ คํานวณโดย ได้ รับเงินบําเหน็จเท่ากับ
19.8เป็ นสมาชิก
อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากรวมกับเงินสมทบ เงินสะสมรวมกับเงินสมทบ
โดยไม่หกั เงินที่สมทบเข้ า
ครบ 5 ปี ( 60 เดือน ) ขึ ้น
ไป
กองทุนสวัสดิการพิเศษ-1982
ค. สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 (บําเหน็จทวีคณ
ู ) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2006
19.9 เป็ นสมาชิก
ได้ รับเฉพาะเงินสะสม
ส่วนเงินสมทบให้ ตกเป็ น
ไม่ได้ รับเงินบําเหน็จ
ไม่ครบ 6 ปี ( 72 เดือน ) ของกองทุนสํารองบําเหน็จ - 1969
19.10 เป็ นสมาชิก
ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ
ไม่ได้ รับเงินบําเหน็จ
ครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี
ได้ รับเงินบําเหน็จ เท่ากับ
1/4 ของ (เงินสะสมรวม
19.11 เป็ นสมาชิก
ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ
กับเงินสมทบ)โดยไม่หกั เงิน
ครบ 7 ปี แต่ไม่ถึง 13 ปี
ที่สมทบเข้ ากองทุนสวัสดิการ
พิเศษ - 1982
ได้ รับเงินบําเหน็จ เท่ากับ
1/2 ของ (เงินสะสมรวม
19.12 เป็ นสมาชิก
ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ
กับเงินสมทบ) โดยไม่หกั
ครบ 13 ปี แต่ไม่ถึง 19 ปี
เงิ นที่ ส มทบเข้ ากองทุน
สวัสดิการพิเศษ - 1982

- 10 19.13 เป็ นสมาชิก
ครบ 19 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

19.14 เป็ นสมาชิก
ครบ 25 ปี แต่ไม่ถึง 31 ปี

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

19.15 เป็ นสมาชิก
ตังแต่
้ 31 ปี ขึ ้นไป

ได้ รับเงินสะสมและเงินสมทบ

ได้ รับเงินบําเหน็จ เท่ากับ
3/4 ของ (เงินสะสมรวม
กับเงินสมทบ)โดยไม่หกั เงิน
ที่สมทบเข้ ากองทุนสวัสดิการ
พิเศษ - 1982
ได้ รับเงินบําเหน็จ เท่ากับ
(เงิ น สะสมรวมกั บ เงิ น
สมทบ)โดยไม่หกั เงินที่สมทบ
เข้ ากองทุนสวัสดิการพิเศษ
- 1982
ได้ รับเงินบําเหน็จ เท่ากับ
(เงินสะสมรวมกับเงินส่วน
สมทบ)โดยไม่หักเงิ น ที่
สมทบเข้ ากองทุนสวัสดิการ
พิเศษ - 1982 บวกเงินเดือน
เดือนสุดท้ ายอีกหนึง่ เดือน

ข้ อ 20 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 คนใดที่พ้นจากการเป็ นสมาชิกตามข้ อ 13.6 และข้ อ 13.7 จะได้ รับเฉพาะเงินสะสม
เท่านัน้ ส่วนเงินสมทบ เงินบําเหน็จ เงินผลประโยชน์ในข้ อ 19.2 - 19.6 , ข้ อ 19.7 - 19.8 และข้ อ 19.10 - 19.15 ให้
ตกเป็ นของกองทุนสํารองบําเหน็จ - 1969
ข้ อ 21 ในกรณีที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ขาดส่งเงินสะสม หรื อเงินสมทบ ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ ปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
21.1 ขาดส่งติดต่อกันเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ตัดปี สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 สําหรับ
การคํานวณเงินสวัสดิการตาม ข้ อ 19 จํานวน 1 ปี
21.2 ขาดส่งติดต่อกันเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน ตัดปี สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 สําหรับ
การคํานวณเงินสวัสดิการตาม ข้ อ 19 เพิ่มอีก 1 ปี รวมเป็ น 2 ปี
21.3 ขาดส่งติดต่อกันเกิน 24 เดือนขึ ้นไป สมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 จะสิ ้นสุดลง
และให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ คืนเงินสวัสดิการตามข้ อ 19 นอกจากคณะกรรมการบริ หารพันธกิจการ
คลังและทรัพย์สิน จะเห็นเป็ นอย่างอื่น และต้ องพิจารณาตัดสิน
ข้ อ 22 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ผู้ใดที่ได้ รับการขึ ้นเงินเดือน ค่ายังชีพ หรื อ ปรับเงินเดือน ค่ายังชีพ เกินกว่า
ร้ อยละ 10 ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
22.1 การขึ ้นเงินเดือน ค่ายังชีพ หรื อปรับเงินเดือน ค่ายังชีพ ไม่ว่าปี ใด ๆ ในระหว่างเป็ นบุคลากร หน่วยงานสมาชิก
เกินกว่า ร้ อยละ 10 หน่วยงานสวัสดิการจะไม่นําเงินสะสม เงินสมทบ ส่วนที่เกินร้ อยละ 10 นัน้ ไป
คํานวณเงินบําเหน็จ

- 11 22.2 การขึ ้นเงินเดือน ค่ายังชีพ หรื อปรับเงินเดือน ค่ายังชีพ ของบุคลากรหน่วยงานสมาชิกที่เกินกว่า
ร้ อยละ 10 ในปี งบประมาณสุดท้ าย หรื อ ปรับเงินเดือนในเดือนสุดท้ าย ก่อนสิ ้นสุดสมาชิกภาพของ
กองทุนบําเหน็จ - 1969 จะไม่นําส่วนที่เกินร้ อยละ 10 และส่วนที่ปรับในเดือนสุดท้ าย ไปคํานวณเงิน
บําเหน็จ ตามข้ อ 19 และ จะไม่นําไปรวมในการคํานวณเงินชดเชยเกษี ยณอายุงาน ตามข้ อ 46.1 - 46.6
เงินส่วนที่เกินร้ อยละ 10 ตามข้ อ 22.1 – 22.2 หน่วยงานสวัสดิการจะจ่ายให้ เมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกบําเหน็จ - 1969 สิ ้นสุดลง โดยหน่วยงานสวัสดิการจะคิดผลตอบแทนให้ ตามที่หน่วยงาน
สวัสดิการกําหนด
22.3 การขึ ้นเงินเดือน ค่ายังชีพ หรื อ ปรับเงินเดือน ค่ายังชีพ ของบุคลากรหน่วยงานสมาชิกที่เกินร้ อยละ 10
โดยหลักเกณฑ์ หรื อ ระเบียบ หรื อ คําสัง่ ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย หน่วยงานสวัสดิการ
ต้ องนําการขึ ้น หรื อ ปรับเงินเดือน ค่ายังชีพ ของบุคลากรหน่วยงานสมาชิก ไปคํานวณเงินบําเหน็จ
เงินชดเชยเกษี ยณอายุงาน ตามระเบียบหน่วยงานสวัสดิการ ข้ อ 19 และ ข้ อ 46
ข้ อ 23 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 สิ ้นสุดลง ให้ หน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัดแจ้ งเป็ นหนังสือ
ตามแบบ และ หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานสวัสดิการ ฯ กําหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่สมาชิกภาพสิ ้นสุดลง
ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินสวัสดิการตามข้ อ 19 หรื อเงินสะสม ตามข้ อ 20 แก่สมาชิก
กองทุนบําเหน็จ - 1969 หรื อ ทายาทโดยธรรม หลังหักภาระหนี ้สินที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 มีตอ่
หน่วยงานสวัสดิการ ฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากหน่วยงานสมาชิกตามวรรคแรก ผ่านหน่วยงาน
สมาชิกต้ นสังกัด
ข้ อ 24 ในกรณีที่ต้องยกเลิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 โดยมติของมูลนิธิ ฯ ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินทังหมด
้
คืนให้ แก่สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ทุกคน ตามส่วนที่สมาชิกแต่ละคนพึงจะได้ รับตามระเบียบ
สวัสดิการ ในเวลาอันสมควร
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ส่ วนที่ 2
การกู้ยืมเงินบําเหน็จ - 1969
ข้ อ 25 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 สามารถขอกู้ยืมเงินบําเหน็จ - 1969 จากหน่วยงานสวัสดิการ ฯ ได้ ทังนี
้ ้
ให้ เป็ นไปตามแบบและระเบียบที่หน่วยงานสวัสดิการ ฯ กําหนด
ข้ อ 26 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ให้ ยื่นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินต่อหน่วยงานสวัสดิการ ฯ
โดยส่งผ่านหน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัดของบุคคลนัน้
ข้ อ 27 ให้ หวั หน้ าหน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัด เป็ นผู้พิจารณาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินของสมาชิกกองทุนบําเหน็จ – 1969
ตามข้ อ 26 แล้ วจึงเสนอต่อหน่วยงานสวัสดิการ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
ข้ อ 28 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ที่เป็ นหัวหน้ าหน่วยงานสมาชิก ให้ มีสิทธิเป็ นผู้พิจารณาหนังสือสัญญา
กู้ยืมเงินของตนเองได้ โดยมีสําเนาหนังสือที่แจ้ ง ให้ ประธานคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาค หรื อประธาน
คณะกรรมการบริ หารพันธกิจของหน่วยงาน หรื อ ประธานคณะกรรมการบริ หารของสถาบัน แนบให้ หน่วยงาน
สวัสดิการ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
ข้ อ 29 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 มีสิทธิขอกู้ยืมได้ ไม่เกินร้ อยละ 90 ของเงินที่ตนพึงจะได้ รับ ( เงินวางเริ่ มต้ น
+ เงินสะสม + เงินสมทบ +เงินผลประโยชน์+ เงินบําเหน็จ )
ข้ อ 30 ให้ หน่วยงานสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืม ตามข้ อ 29 อัตราดอกเบี ้ยไม่เกินร้ อยละ 0.60 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ไม่เกิน 240 เดือน และสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ต้ องผ่อนชําระเงินกู้ยืม
ไม่ตํ่ากว่า 48 เดือน จึงขอกู้ใหม่ได้
ข้ อ 31 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 มีสิทธิขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินได้ ตามความจําเป็ น ตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่หน่วยงานสวัสดิการ ฯ กําหนด อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0.70 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน
ไม่เกิน 24 เดือน
ข้ อ 32 สมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 สามารถขอกู้ยืมเงินพิเศษ โดยใช้ สิทธิเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานได้
ไม่เกิน 6 เท่าของเงินเดือน เงื่อนไขการชําระเงินให้ เป็ นไปตามระเบียบของหน่วยงานสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการกู้ยืมและการชําระเงินคืน ดังนี ้
32.1 เป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ติดต่อและต่อเนื่องกัน ตังแต่
้ 15 ปี ขึ ้นไป
32.2 มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานสมาชิกถึงความจําเป็ นในการกู้ และมีการปฏิบตั งิ านที่ไม่เป็ นไปตามข้ อ
13.2 - 13.3 , 13.5 - 13.7
32.3 ให้ หน่วยงานสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้พิเศษร้ อยละ 0.80 บาทต่อเดือน
32.4 ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ไม่เกิน 60 เดือน

- 13 ข้ อ 33 หากหน่วยงานสวัสดิการมีความจําเป็ นในการบริ หารกองทุนบําเหน็จ - 1969 ในการกําหนดอัตราดอกเบี ้ย
เงินให้ ก้ ยู ืมตามข้ อ 7.4 ให้ ผ้ อู ํานวยการหน่วยงานสวัสดิการนําเสนอคณะกรรมการบริ หารพันธกิจการ
คลังและทรัพย์สิน ให้ พิจารณาปรับอัตราดอกเบี ้ยแล้ วนําเสนอคณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เพื่อพิจารณาตามขันตอน
้
ข้ อ 34 ผู้ก้ ยู ืมเงินต้ องชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของเงินเดือน ค่ายังชีพ
และต้ องไม่น้อยกว่าดอกเบี ้ยที่คํานวณได้ ในเดือนแรก สุดแต่จํานวนไหนจะมากกว่ากัน
ข้ อ 35 ผู้ก้ ยู ืมเงินทุกประเภทจากหน่วยงานสวัสดิการต้ องชําระคืนเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ทุก ๆ เดือน ตามที่กําหนดไว้
ตามรายละเอียดการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ย ที่หน่วยงานสวัสดิการกําหนด โดยให้ หน่วยงานสมาชิกต้ น
สังกัดเป็ นผู้หกั ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน ค่ายังชีพของผู้ก้ ู แล้ วนําส่งถึงหน่วยงานสวัสดิการ ฯ ภายในวันที่
5 ของเดือนถัดไป

หมวด 4
กองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982

ข้ อ 36 ให้ บคุ ลากรที่ได้ รับอนุมตั เิ ข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ - 1969 ตามระเบียบสวัสดิการ ข้ อ 10 และ ข้ อ 11 ที่มี
อายุไม่เกิน 55 ปี บริ บรู ณ์ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982
ข้ อ 37 ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ หักเงินจํานวน 22 บาท จากเงินสะสม 11 บาท และจากเงินสมทบ 11 บาท
เพื่อนําเข้ ากองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 เป็ นประจําทุกเดือน
ข้ อ 38 เมื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 เสียชีวิตหรื อต้ องทุพพลภาพถาวร ทายาทโดยธรรมหรื อ
สมาชิกนันจะได้
้
รับเงินสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
38.1 เป็ นสมาชิก ไม่ครบ 1 ปี ทายาทหรื อสมาชิก ได้ รับเงินจํานวน 30,000.-บาท ( สามหมื่นบาทถ้ วน )
38.2 เป็ นสมาชิก ครบ 1 ปี ขึ ้นไป ทายาทหรื อสมาชิก ได้ รับเงินจํานวน 100,000.-บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้ วน )
38.3 เป็ นสมาชิก ครบ 10 ปี ขึ ้นไป ทายาทหรื อสมาชิก ได้ รับเงินจํานวน 150,000.-บาท ( หนึง่ แสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน )
38.4 เป็ นสมาชิก ครบ 20 ปี ขึ ้นไป ทายาทหรื อสมาชิก ได้ รับเงินจํานวน 200,000.-บาท ( สองแสนบาทถ้ วน )
38.5 เป็ นสมาชิก ครบ 30 ปี ขึ ้นไป ทายาทหรื อสมาชิก ได้ รับเงินจํานวน 250,000.-บาท ( สองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน )
ข้ อ 39 ให้ แพทย์วิชาชีพ วินิจฉัยและทําหนังสือรับรองการทุพพลภาพถาวร ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
พิเศษ – 1982
ข้ อ 40 สมาชิกกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 ที่กระทําอัตวินิบาตกรรม ไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการจากกองทุน
สวัสดิการ พิเศษ - 1982

- 14 ข้ อ 41 เมื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการพิเศษ – 1982 เสียชีวิตหรื อต้ องทุพพลภาพถาวร ให้ ผ้ จู ดั การหรื อผู้อํานวยการ
หน่วยงานสมาชิก ต้ นสังกัดแจ้ งเหตุดงั กล่าวให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ ทราบ ภายใน 30 วัน ตามแบบ
และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานสวัสดิการ ฯ กําหนด หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุน
สวัสดิการพิเศษ - 1982 แก่ทายาทโดยธรรม หรื อ สมาชิกกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 ผ่านหน่วยงาน
สมาชิกต้ นสังกัดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
ข้ อ 42 ในกรณีที่กองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 จ่ายเงินเกินบัญชี และได้ มีการยืมเงินจากกองทุนอื่น ให้ กองทุน
สวัสดิการพิเศษ - 1982 จัดสรรเงินสนับสนุนกองทุนที่ให้ ยืมเงิน เท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ของ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ( มหาชน ) เฉพาะส่วนที่ยืมจนกว่าจะได้ รับชําระเงินคืนครบตามจํานวน
ข้ อ 43 ให้ สมาชิกภาพกองทุนสวัสดิการพิเศษ - 1982 สิ ้นสุดลงพร้ อมกับสมาชิกภาพกองทุนบําเหน็จ - 1969

หมวด 5
ส่ วนที่ 1
กองทุนชดเชยเกษียณอายุงาน - 1986
ข้ อ 44 ให้ ทกุ คริ สตจักรท้ องถิ่น คริ สตจักรภาค หน่วยงาน และสถาบันซึง่ สังกัดสภา ฯ และมูลนิธิ ฯ เป็ นหน่วยงาน
สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 และให้ บคุ ลากรที่เข้ าทํางานใหม่ทกุ คนยื่นใบสมัครเข้ าเป็ น
สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 ในเวลาเดียวกับที่ยื่นใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุน
บําเหน็จ - 1969
ข้ อ 45 ให้ หน่วยงานสมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 จ่ายเงินเข้ ากองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 เป็ น
ประจําทุกเดือน ไม่เกินอัตราร้ อยละ 3 ของเงินเดือน ค่ายังชีพที่บคุ ลากรซึง่ ยังไม่เกษี ยณอายุงานได้ รับ
โดยนําส่งถึงหน่วยงานสวัสดิการ ฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปพร้ อมทังบั
้ ญชีรายชื่อบุคลากร และ
อัตราเงินเดือน ค่ายังชีพ ตามที่หน่วยงานสวัสดิการ ฯ กําหนด

ส่ วนที่ 2
วิธีการจัดสรรเงินเพื่อจ่ ายเงินชดเชยเกษียณอายุงาน
ข้ อ 46 เมื่อสมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 เกษี ยณอายุงาน ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ และ หรื อ
หน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัด จ่ายเงินชดเชย โดยคํานวณจากอัตราเงินเดือน ค่ายังชีพ ที่ได้ รับการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณาความดี ความชอบประจําปี บคุ ลากรในปี งบประมาณสุดท้ าย ตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
46.1 เป็ นสมาชิกติดต่อกันไม่ครบ 6 ปี ให้ หน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัดเป็ นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย
ไม่เกิน 6 เดือน
46.2 เป็ นสมาชิกติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินชดเชย 2 เดือน
และ ให้ หน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัดจ่ายเงินชดเชย 6 เดือน

- 15 46.3 เป็ นสมาชิกติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ ้นไป ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินชดเชย 10 เดือนและเพิ่ม
อีกร้ อยละ 10
46.4 เป็ นสมาชิกติดต่อและต่อเนื่องกันครบ 20 ปี ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินชดเชย 10.5 เดือน
และเพิ่มอีกร้ อยละ 10
46.5 เป็ นสมาชิกติดต่อและต่อเนื่องกันครบ 25 ปี ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินชดเชย 11 เดือน
และเพิ่มอีกร้ อยละ 10
46.6 เป็ นสมาชิกติดต่อและต่อเนื่องกันครบ 31 ปี ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินชดเชย 12 เดือน
และเพิ่มอีกร้ อยละ 10
ข้ อ 47 หน่วยงานสมาชิกต้ องไม่จา่ ยเงินชดเชยเกษียณอายุงาน หรื อ เงินตอบแทนอื่นใด อันเนื่องมาจากการเกษี ยณอายุงาน
นอกจากตามข้ อ 46.1 - 46.2 หากหน่วยงานสมาชิกจ่ายเงินชดเชยเกษี ยณอายุงาน หรื อ เงินตอบแทนอื่นใด
จากเงินของหน่วยงานสมาชิก อันเนื่องมาจากการเกษี ยณอายุงาน ตามข้ อ 46.2 - 46.6 ให้ แก่สมาชิก
หน่วยงานสวัสดิการจะจ่ายเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานให้ สมาชิกกองทุนเกษี ยณอายุงาน - 1986 ดังนี ้
47.1 เมื่อสมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 เกษี ยณอายุงาน หน่วยงานสวัสดิการ จะขอหนังสือ
ยืนยันจากหน่วยงานสมาชิกว่า หน่วยงานสมาชิกไม่ได้ จา่ ยเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานหรื อเงินตอบแทน
อื่นใด อันเนื่องมาจากการเกษี ยณอายุงานให้ บคุ ลากรหน่วยงาน ตามข้ อ 46.2 - 46.6
47.2 เมื่อหน่วยงานสวัสดิการได้ รับคํายืนยันจากหน่วยงานสมาชิก หน่วยงานสวัสดิการจะจ่ายเงินชดเชย
เกษี ยณอายุงานให้ สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 ครบจํานวน ตามข้ อ 46.2 - 46.6
47.3 หากหน่วยงานสมาชิกได้ จา่ ยเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานหรื อเงินตอบแทนอื่นใด อันเนื่องมาจากการเกษี ยณ
อายุงานของบุคลากรไปแล้ วบางส่วน หน่วยงานสวัสดิการจะจ่ายเงินชดเชยเกษี ยณอายุงาน ให้ แก่ สมาชิก
กองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน เฉพาะส่วนที่ไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดในข้ อ 46.2 - 46.6 เท่านัน้
47.4 หากหน่วยงานสวัสดิการได้ จา่ ยเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานให้ แก่สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน
- 1986 ตามข้ อ 46.2 - 46.6 แล้ ว หน่วยงานสมาชิกยังได้ จา่ ยเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานหรื อเงินตอบ
แทนอื่นใด มากกว่าหรื อตามที่กําหนดไว้ ตามข้ อ 46.2 - 46.6 ให้ หน่วยงานสมาชิกจ่ายเงินส่วนที่
เกินคืนให้ หน่วยงานสวัสดิการ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่หน่วยงานสวัสดิการทราบ
ข้ อ 48 เมื่อสมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 เกษี ยณอายุงาน ให้ หวั หน้ าหน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัด
แจ้ งเหตุดงั กล่าวให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ ทราบ ภายใน 30 วัน ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน
สวัสดิการ ฯ กําหนด
ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ จ่ายเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานตามข้ อ 46 , 46.2 - 46.6 ให้ แก่สมาชิกกองทุน
ชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 ผ่านหน่วยงานสมาชิกต้ นสังกัด หลังหักภาระหนี ้สินที่สมาชิกมีตอ่ หน่วยงาน
สวัสดิการ ฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งตามวรรคแรก

- 16 ข้ อ 49 สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 ที่ได้ รับเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานตามระเบียบสวัสดิการ ข้ อ 46
ไปแล้ ว แม้ มีการต่ออายุการทํางานหลังเกษี ยณอายุงานตามระเบียบข้ อบังคับการบริ หารหน่วยงานและสถาบัน ฯ
หรื อระเบียบอื่นใด ของมูลนิธิ ฯ สมาชิกไม่มีสิทธิได้ รับเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานหรื อเงินตอบแทนอื่นใด
อันเนื่องมาจากการเกษี ยณอายุงาน จากหน่วยงาน , สถาบัน และหน่วยงานสวัสดิการ รวมทัง้ ไม่สามารถ
เข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 อีก
ข้ อ 50 เมื่อกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 มีความจําเป็ นต้ องให้ หน่วยงานสมาชิกจ่ายเงินเพิ่มขึ ้นจากอัตรา
ที่เป็ นอยู่ หรื อ อัตราที่กําหนดในข้ อ 45 ให้ หน่วยงานสวัสดิการ ฯ นําเสนอ คณะกรรมการบริ หารพันธกิจการ
คลังและทรัพย์สิน เพื่อพิจารณาตามขันตอน
้
แล้ วจึงแจ้ งให้ หน่วยงานสมาชิก ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย
6 เดือน ก่อนจัดทํางบประมาณปี ตอ่ ไป
ข้ อ 51 ในกรณีที่กองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 จ่ายเงินเกินบัญชี และได้ มีการยืมเงินจากกองทุนอื่น
ให้ กองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 จัดสรรเงินสนับสนุนกองทุนที่ให้ ยืมเงิน เท่ากับอัตราดอกเบี ้ยเงิน
ฝากประจํา 1 ปี ของธนาคาร กรุงไทย จํากัด ( มหาชน ) เฉพาะส่วนที่ยืม จนกว่าจะได้ ชําระเงินคืนครบ
ตามจํานวน
ข้ อ 52 ระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986 นี ้ หากขัดหรื อแย้ งกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายเงินชดเชยเกษี ยณอายุงานให้ แก่สมาชิกกองทุนชดเชยเกษี ยณอายุงาน - 1986
ให้ นําบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 53 เพื่อให้ การใช้ ระเบียบข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการได้ ถกู ต้ อง ให้ หน่วยงานสวัสดิการปฏิบตั ิดงั นี ้
53.1 หน่วยงานสวัสดิการ ทําหนังสือถึงเลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อขอให้ หน่วยงานตรวจสอบบัญชี
ภายในของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สอบทานการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานสมาชิกให้
ถูกต้ องเป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการ และประกอบการ ตัดสิน ชี ้ขาด ตามข้ อ 54
53.2 ให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตมอบข้ อมูลทางการเงินกับการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับหน่วยงานสวัสดิการ
เพื่อประกอบการตัดสิน ชี ้ขาด ตามข้ อ 54
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หมวด 6
การใช้ ระเบียบและการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 54 คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เป็ นผู้วินิจฉัยชี ้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาความไม่เข้ าใจในการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับหน่วยงาน
สวัสดิการและข้ อตัดสิน ชี ้ขาด ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
ข้ อ 55 คณะผู้บริ หารสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้เสนอคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และคณะกรรมการดําเนินงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้ปรับปรุงแก้ ไขระเบียบข้ อบังคับหน่วยงาน
สวัสดิการ ให้ เหมาะสมกับสถานะ และสภาพเศรษฐกิจ ในขณะนัน้
ข้ อ 56 ผู้อํานวยการหน่วยงานสวัสดิการเป็ นผู้ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อ 57 เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผู้รักษาให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้ตังแต่
้ 1 สิงหาคม ค.ศ.2009
เป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที่.......................................
(ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์)
ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

