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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการแก�สมาชิกที่สูญเสียอวัยวะ  
หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือถึงแก�กรรม พ.ศ. 2562 

******************************************************** 
 อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 2 (14) ข�อ 71 (7) ข�อ 79 (8) และข�อ 107 (13) 
เพ่ือเป+นการให�สวัสดิการและบรรเทาความเดือดร�อนแก/สมาชิกที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
หรือถึงแก/กรรม และให�การใช�ระเบียบบรรลุวัตถุประสงค�แห/งข�อบังคับของสหกรณ�น้ี  ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดท่ี 62  คร้ังที่ 3 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได�มีมติกำหนดระเบียบว/าด�วยเงินกองทุน
สวัสดิการแก/สมาชิกท่ีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือถึง แก/กรรม พ.ศ.2562 ไว�ดังน้ี 
 ข�อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว/า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว/าด�วยเงินกองทุนสวัสดกิาร 
แก/สมาชิกท่ีสญูเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือถึงแก/กรรม พ.ศ. 2562” 
 ข�อ 2.  ระเบียบน้ีให�ใช�บงัคบั ต้ังแต/วนัท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เป+นต�นไป 
 ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุ รี จำกัด  ว/าด�วยเงินกองทุนสวัสดิการ               
แก/สมาชิกที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือถึงแก/กรรม พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำส่ัง มติ หรือข�อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้
และให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 ข�อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ�”   หมายถึง  สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 
  “สมาชกิ”  หมายถึง  สมาชกิสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบรีุ จำกัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกัด 
  “ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 
  “ทายาท”  หมายถึง  คู/สมรส บตุรและบิดามารดาตามกฎหมายของสมาชิก 
  “ผู�รับประโยชน�”  หมายถึง  บุคคลท่ีสมาชิกได�แต/งต้ังเป+นหนังสือไว�ล/วงหน�าก/อนถึงแก/กรรม 
           ระบุให�เป+นผู�รับเงินตามระเบียบนี ้
  “ผู�จัดการศพ”  หมายถึง  บุคคลผู�จัดการศพสมาชิกซึ่งถงึแก/กรรมจนเสรจ็ส้ินพิธีกรรม 
         ทางศาสนา 

“สูญเสียอวัยวะ”  หมายถึง   อวัยวะท่ีถูกตัดออกจากร/างกาย และให�หมายรวมถึง 
   การสูญเสียสมรรถภาพในการใช�งานของอวัยวะโดยมี 
   ข�อบ/งชี้ทางการแพทย�ชัดเจนว/าไม/สามารถกลับมาใช�ได� 
   อีกตลอดไป 
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“ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง  กายพิการจนไม/สามารถประกอบหน�าที่การงานใด ๆ  
   ในอาชีพประจำได�โดยสิ้นเชิงตลอดไป 

  “ถึงแก/กรรม”    หมายถึง  การสิ้นสุดสภาพบุคคลด�วยการตายทุกกรณี 
 ข�อ  5.  เม่ือสิ้นปHทางบัญชี ให�สหกรณ�ตั้งงบประมาณรายจ/ายประจำปH โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ/ประจำปH 
เป+นจำนวนเงินไม/น�อยกว/าร�อยละหนึ่งของเงินกำไรสุทธิเข�าเป+นเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ 
  เงินกองทุนสวัสดิการตามวรรคก/อน   สหกรณ�อาจนำไปใช�จ/ายเป+นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
ของสหกรณ�ก็ได� โดยไม/คิดดอกเบี้ยหรือนำไปฝากสถาบันการเงินอ่ืนก็ได� 
  ดอกผลที่ได�ให�สมทบเข�าเป+นเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ 

ข�อ 6.  เม่ือสมาชิกรายใดที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือ ถึงแก/กรรมลงไม/ว/าด�วยเหตุใด ๆ 
ให�สหกรณ�จ/ายเงินให�แก/บุคคลผู�มีสิทธิ์ได�รับตามที่กำหนดในข�อ 7. และให�จ/ายเงินทุนสวัสดิการตามหลักเกณฑ� ดังนี้ 
 (1) เสียน้ิวมือหรือนิ้วเท�า ข�างใดข�างหน่ึง ให�จ/ายเงิน     25,000 บาท 
 (2) เสียน้ิวมือหรือนิ้วเท�า ท้ังสองข�าง ให�จ/ายเงิน     50,000 บาท 
 (3) เสียแขนหรือขาหรือมือหรือเท�า ข�างใดข�างหน่ึง    ให�จ/ายเงิน    50,000 บาท 
 (4) เสียแขนหรือขาหรือมือหรือเท�า ทั้งสองข�าง ให�จ/ายเงิน     100,000 บาท 
 (5) ตาบอดหน่ึงข�าง ให�จ/ายเงิน     50,000 บาท 
 (6) ตาบอดทั้งสองข�าง ให�จ/ายเงิน     100,000 บาท 
 (7) ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ให�จ/ายเงิน     120,000 บาท 
 (8) ถึงแก/กรรม ให�สหกรณ�จ/ายเงินตามหลักเกณฑ� ดังน้ี 
      (8.1) ถ�าเป+นสมาชิกไม/ถึง 10 ปH ให�จ/ายเงิน     200,000 บาท 
      (8.2) ถ�าเป+นสมาชิกเกินกว/า 10 ปH แต/ไม/เกิน 20 ปH     ให�จ/ายเงิน     250,000 บาท 
      (8.3) ถ�าเป+นสมาชิกเกินกว/า 20 ปH แต/ไม/เกิน 30 ปH     ให�จ/ายเงิน     300,000 บาท 
      (8.4) ถ�าเป+นสมาชิกเกินกว/า 30 ปH ให�จ/ายเงิน     350,000 บาท 
 ในกรณีถ�าสมาชิกได�รับเงินทุนสวัสดิการ ตามข�อ 6. (1) – (7) ไปแล�ว เม่ือถึงแก/กรรมสหกรณ�จะ

จ/ายเงินทุนสวัสดิการ ตามข�อ 6. (8) โดยหักเงินทุนสวัสดิการ ตามข�อ 6. (1) – (7) ก/อน ส/วนที่เหลือสหกรณ�จ/าย

ให�แก/บุคคลที่มีสิทธิ์ได�รับตาม ข�อ 7. 

 เว�นแต�สมาชิกรายใดที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก/อนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ให�สหกรณ�จ/ายเงินกองทุนสวัสดิการให�แก/สมาชิกผู�มีสิทธิ์ได�รับตามระเบียบและหลักเกณฑ�เดิม ข�อ 6. (1) – (7)                 

ให�จ/ายเงินทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

 (1) เสียน้ิวมือหรือนิ้วเท�า ข�างใดข�างหน่ึง ให�จ/ายเงิน     37,500 บาท 
 (2) เสียน้ิวมือหรือนิ้วเท�า ท้ังสองข�าง ให�จ/ายเงิน     75,000 บาท 
 (3) เสียแขนหรือขาหรือมือหรือเท�า ข�างใดข�างหน่ึง    ให�จ/ายเงิน     75,000 บาท 
 (4) เสียแขนหรือขาหรือมือหรือเท�า ท้ังสองข�าง ให�จ/ายเงิน     150,000 บาท 
 (5) ตาบอดหน่ึงข�าง ให�จ/ายเงิน     75,000 บาท 
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 (6) ตาบอดทั้งสองข�าง ให�จ/ายเงิน     150,000 บาท 

 (7) ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง ให�จ/ายเงิน     150,000 บาท 
 

ทั้งนี้ สมาชิกจะได�รับเงินกองทุนสวัสดิการสูงสุดเม่ือรวมกันแล�วต�องไม/เกิน ข�อ 8. (8.1) – (8.4) 

ข�อ 7. การจ/ายเงินกองทนุสวัสดิการแก/สมาชิกที่สญูเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ 

ถึงแก/กรรม ให�จ/ายให�แก/บคุคล ดงัต/อไปน้ี 

        1)  การจ/ายเงินตาม ข�อ 6. (1), (2), (3), (4), (5), (6) และ (7) ให�สหกรณ�จ/ายเงินให�แก/สมาชิกหรือ 

บุคคลท่ีได�รับมอบอำนาจเป+นหนังสือจากสมาชิก  

        2)  การจ/ายเงินตาม ข�อ 6. (8)  ให�สหกรณ�จ/ายเงินให�แก/บุคคล ดงัน้ี 

    (1)  ให�จ/ายแก/ผู�รับประโยชน�ท่ีสมาชิกได�ทำหนังสือแต/งตั้งเป+นลายลักษณ�อักษรให�ไว�กับสหกรณ� 

    (2)  คู/สมรสตามกฎหมายของสมาชิก  

    (3)  ถ�าไม/มคีู/สมรสตามกฎหมายให�จ/ายให�แก/บุตรของสมาชิก 

  (4)  ให�จ/ายแก/ บิดา มารดา ผู�ให�กำเนิดของสมาชกิ 

  (5)  ถ�าไม/มบุีคคลใน (1) ,(2) , (3) และ (4)  ให�จ/ายให�แก/ผู�จดัการศพสมาชกิน้ัน ๆ 

หากมีบุคคลมากกว/าหนึง่คนอ�างเป+นผู�จัดการศพ ให�นำเร่ืองเสนอเข�าสู/ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

เพ่ือลงมติชี้ขาด มติของคณะกรรมการให�ถือเป+นที่สุด แต/ถ�าผู�รับประโยชน�รายใด ได�กระทำการโดยเจตนา 

หรือจงใจให�สมาชิกถึงแก/กรรม ไม/มีสิทธิ์ได�รบัเงนิตามระเบียบน้ี 

 ข�อ 8. การขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ สมาชิก หรือทายาทหรือผู�รับประโยชน�จะต�องยื่นคำขอตามแบบ 

ท่ีสหกรณ�กำหนดพร�อมทั้งเอกสารหนังสือรับรองแพทย�แผนปOจจุบันที่แสดงถึงการท่ีสูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพล

ภาพถาวรสิ้นเชิง รวมตลอดถึงใบมรณบัตรในกรณีท่ีถึงแก/ความตาย นับแต/วันที่ได�สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภพถาวร

ส้ินเชิง หรือวันที่ถึงแก/กรรม ภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน หากพ�นกำหนดเวลาดังกล/าว สหกรณ�จะถือว/าสละสิทธ์ิ 

 ข�อ 9. ถ�าในปHใดเงินกองทุนสวัสดกิารมีจำนวนไม/พอจ/ายให�แก/สมาชิกท่ีสญูเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

ถาวรสิ้นเชิงหรือถงึแก/กรรม ก็ให�สหกรณ�ตั้งงบประมาณเป+นจำนวนเงินไม/น�อยกว/าร�อยละหนึง่จากกำไรสุทธขิองปH

ถัดไป นำมาจ/ายให�แก/สมาชิกให�ครบจำนวนเตม็ตามสิทธิ์ที่สมาชกิจะพึงได�รับท่ีกำหนดไว�ในระเบียบน้ี 

 ข�อ 10. ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก/กรรมและมีหนี้สินกับสหกรณ� สหกรณ�ถือสิทธิ์ท่ีจะนำเงนิทุนสวสัดิการ 

แก/สมาชิกท่ีสญูเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือถึงแก/กรรม ท่ีสมาชิกถึงแก/กรรมพึงได�รับน้ันหักชำระหนี้ต/อ

สหกรณ�ก/อน ส/วนที่เหลือให�จ/ายตาม ข�อ 7.  

 

 

- 102 - 



- 4 - 

 

 

 ข�อ 11. ให�ประธานกรรมการพิจารณาจ/ายเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบน้ี ดังน้ี 

(1) สมาชิกถึงแก/กรรม ตามข�อ 6. (8) และดำเนินการตามข�อ 10. ให�พิจารณาจ/ายตามลำดับ 

     คำร�องท่ียื่นขอรับเงิน แล�วนำเสนอให�ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบในการประชุม 

     คณะกรรมการคราวถัดไป 

(2) สมาชิกท่ีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามข�อ 6. (1) – (7) ให�นำเสนอ 

     ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก/อน จ/ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ 

ข�อ 12. ในกรณีท่ีมีปOญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให�คณะกรรมการเป+นผู�มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด 
 

 ให�ประธานกรรมการ เป+นผู�รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

(ลงชื่อ) ป5ญญา   แก�วเหล็ก 

(นายป5ญญา   แก�วเหล็ก) 

ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  
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