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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูลพบุรี จำกัด 
ว่าดว้ยเงินทุนสวสัดิการหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแกส่มาชกิและครอบครัว พ.ศ. 2562 

*********************** 
 อาศัยอำนาจตามความข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 2 (14) ข้อ 27 (7) ข้อ 71 (3) ข้อ 79 (8) และ                
ข้อ 107 (13) เพ่ือเป็นการให้สวัสดิการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก และให้การใช้
ระเบียบบรรลุวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับของสหกรณ์นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 25          
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ได้มีมติกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว พ.ศ. 2562 ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด  ว่าด้วยเงินทนุสวัสดิการหรอื 
การสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้บังคับใชต้ั้งแตว่ันที ่1  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุร ีจำกดั 
  “สมาชกิ”    หมายถึง  สมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์ครูลพบรุี จำกัด 
  “คู่สมรส”    หมายถึง  คู่สมรสของสมาชิกที่ถกูต้องตามกฎหมาย   
  “บตุร”     หมายถึง  บตุรทีถู่กต้องตามกฎหมายของสมาชกิ 
  “บดิามารดา”    หมายถึง  ผู้ให้กำเนดิสมาชิก 

“ผู้รับประโยชน”์   หมายถงึ  บุคคลซึ่งสมาชิกระบุให้เป็นผู้รบัประโยชน์ตามหนังสอื 
      ผูร้ับโอนประโยชน ์

  “ผู้จัดการศพ”    หมายถึง  บุคคลผู้จัดการศพของสมาชิกซึ่งถงึแก่กรรมจนเสร็จสิ้น 
      พิธีกรรมทางศาสนา 

 

 ข้อ 5.  สมาชกิผู้ใดถงึแก่กรรม  ให้สหกรณ์จ่ายเงินทนุสวัสดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่ 

สมาชิกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  5.1 ถ้าเปน็สมาชกิไมเ่กนิ     2  ป ี            ให้จ่ายเงนิ 35,000 บาท 

5.2 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า   2 ปี แตไ่ม่เกิน   5 ปี  ให้จา่ยเงิน 40,000 บาท 

5.3 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า   5 ปี แตไ่ม่เกิน 10 ปี  ให้จา่ยเงิน 45,000 บาท 

5.4 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า 10 ปี แต่ไม่เกนิ 15 ป ี ให้จา่ยเงิน     50,000 บาท 

5.5 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ป ี ให้จา่ยเงิน 55,000 บาท 

- 104 - 27 



- 2 - 
 

5.6 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า 20 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ป ี ให้จา่ยเงิน     60,000 บาท 

5.7 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า 25 ปี แต่ไม่เกนิ 30 ป ี ให้จา่ยเงิน     65,000 บาท 

5.8 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า 30 ปี แต่ไม่เกนิ 35 ป ี ให้จา่ยเงิน     70,000 บาท 

5.9 ถ้าเปน็สมาชกิเกนิกว่า 35 ปี แต่ไม่เกนิ 40 ป ี ให้จา่ยเงิน    75,000 บาท 

5.10 ถ้าเป็นสมาชิกเกินกวา่ 40 ป ี     ให้จา่ยเงนิ 80,000 บาท 

  การนบัเวลาการเปน็สมาชิก  ใหน้ับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกตดิต่อกนัครัง้สุดท้าย 

 ข้อ 6.  เมื่อคู่สมรสของสมาชิกที่ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิ์ไดร้ับเงนิทุนสวัสดิการ

หรือการสงเคราะหก์ึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5. 

 ข้อ 7.  การจ่ายเงนิทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวัให้จ่ายไดด้ังนี้ 

7.1  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายให้บคุคล ดังนี้ 

(1) ให้จ่ายแก่ผู้รับประโยชนท์ี่สมาชิกได้ทำหนงัสือแตง่ตัง้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ไวก้ับ 

     สหกรณ ์

(2)  คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชกิ 

(3)  ถ้าไม่มคีู่สมรสตามกฎหมายให้จ่ายแก่บตุรของสมาชิก 

(4)  ให้จ่ายแก่ บิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดของสมาชิก 

(5)  ถ้าไม่มบีุคคลใน (1) ,(2) , (3) และ (4)  ให้จ่ายแก่ผูจ้ัดการศพสมาชกินัน้ ๆ 

  หากมบีุคคลมากกว่าหนึง่อ้างสิทธิ์เป็นผู้จดัการศพ ใหน้ำเรื่องเสนอต่อที่ประชมุของคณะกรรมการ

เพือ่ลงมตชิี้ขาด มตขิองคณะกรรมการให้ถอืว่าเป็นอันสิน้สุด 

  7.2  กรณีที่คู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินทนุสวัสดิการหรอืการสงเคราะหแ์ก่ 

สมาชิกเทา่นัน้ 

 ข้อ 8. การรบัเงนิทนุสวัสดิการหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครัวนี ้ให้ผู้มีสิทธิ์ 

รับประโยชน์ตามขอ้ 7. ยืน่หลักฐานโดยตรงต่อสหกรณ ์ ณ  สำนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุร ีจำกดั 

พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบ ดังนี้ 

8.1  ใบมรณบตัร 

8.2  สำเนาทะเบียนบา้น 

8.3  ทะเบียนสมรส 

8.4  เอกสารอื่นทีค่ณะกรรมการเห็นควรใช้ประกอบการพิจารณา 

หลักฐานเอกสารตามวรรคกอ่น   ให้สำเนาโดยถ่ายเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง 

อย่างละ 1 ชุด ยกเว้น ข้อ 8.4  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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 ข้อ 9. การขอรับเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์

ตามข้อ 7. ยื่นขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ภายในเวลา 90 วัน  นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดนี้

แล้วให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

 ข้อ 10. ในกรณีเงนิทนุสวัสดิการหรอืการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวัที่จัดสรรไว้ 

ไม่พอจ่ายในปนีั้น ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอรับเงินทุนสวัสดกิารหรือการสงเคราะหฯ์ ไวก้่อน โดยสหกรณ์จะจ่าย 

ให้หลังจากได้รับการจดัสรรจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปตีามข้อบงัคับของสหกรณ์ ข้อ 27 (7) แล้ว 

 ข้อ 11. ในกรณีที่สมาชิกถงึแก่กรรมและมีหนี้สินกับสหกรณ์ สหกรณถ์ือสิทธิ์ที่จะนำเงินทนุสวัสดิการ 

หรือการสงเคราะหฯ์ ที่สมาชิกถึงแก่กรรมพึงได้รับนั้นหกัชำระหนี้ต่อสหกรณ์ก่อน สว่นที่เหลือให้จา่ยตามข้อ 7.1 

 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินทนุสวัสดกิารหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแกส่มาชกิ 

และครอบครวัให้เปน็ไปตามระเบียบนี ้โดยพิจารณาจ่ายตามลำดับคำร้องที่ยื่นขอรบัเงินทนุสวัสดิการหรือ 

การสงเคราะหฯ์ และให้นำเสนอคณะกรรมการทราบในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป 

 ให้ประธานกรรมการ เป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
      

 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด  
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