ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
วาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิก พ.ศ. 2553
********************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด พ.ศ. 2544 ขอ 90
และ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิก พ.ศ.2553 ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อ
สมาชิกหรือคูสมรสสมาชิก พ.ศ. 2553 “
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวนั ถัดจากวันที่มีมติเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
3.1 วาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิก พ.ศ. 2547
3.2 วาดวยสวัสดิการเพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิก แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
บรรดาระเบียบหรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ สหกรณ ” หมายถึง
สหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
“ สมาชิก ”
หมายถึง
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
ฉะเชิงเทรา จํากัด
“ ประธานกรรมการ ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา
จํากัด
“ ผูจัดการ ” หมายถึง
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด
“ คูสมรส ”
หมายถึง
คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“ บุตร ”
หมายถึง
บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
ผูใหกําเนิดสมาชิก
“ บิดา มารดา ” หมายถึง
“ ผูอุปการะ ” หมายถึง
ผูที่สมาชิกอุปการะเลี้ยงดู
ขอ 5 เงินทุนสวัสดิการไดมาจาก
5.1 การจัดสรรกําไรสุทธิ
5.2 เงินจากผูบ ริจาคให
5.3 ดอกผลจากเงินสวัสดิการนี้จาก ขอ 5(2)
5.4 เงินงบประมาณรายจายประจําป
ขอ 6 สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไม
นอยกวาหกเดือน นับจากคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกทุกกรณี และไดชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาและคาหุนรายเดือน โดยวิธีการหัก ณ ที่จายแลว

ขอ 7 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิกเมื่อถึงแกกรรมจากเงินทุน
สวัสดิการ ขอ 5 ตามหลักเกณฑ ดังนี้
7.1 เปนสมาชิกในสหกรณนี้ตั้งแตไดรับสิทธิในการเปนสมาชิกตามขอ 6 ถึง 15 ป
ใหไดรับเงินสวัสดิการจํานวน 30,000. บาท
7.2 เปนสมาชิกสหกรณนี้เกินกวา 15 ป ใหไดรับเงินสวัสดิการเทากับจํานวนปที่เปน
สมาชิกคูณดวย 2,000. บาท
อนึ่งเศษของปหากเกินหกเดือนใหถือเปนหนึ่งป
ขอ 8. คูสมรสของผูใดถึงแกกรรมใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบ ขอ 7 จํานวน
กึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนด
ในกรณีที่สมาชิกถึงแกกรรมและมีคูสมรสเปนสมาชิกใหไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไดทั้ง
ขอ 7 และขอ 8
ขอ 9 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการ เมื่อสมาชิกถึงแกกรรมจากเงินทุนสวัสดิการ ขอ 5 เพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
ใหสหกรณจายเงินสวัสดิการ จํานวนรอยละ 50 ของคาหุนของสมาชิกที่มีอยูในวันที่ถึงแกกรรม
ทั้งนี้ตองไมนอ ยกวา 30,000.บาท และไมเกิน 200,000.บาท
ขอ 10 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการ เมื่อสมาชิกถึงแกกรรมจากเงินทุนสวัสดิการ ขอ 5 เพิ่มเติม
ใหอีก 100,000.บาท
ขอ 11. เงินสวัสดิการที่ตองจายตาม ขอ 7 ในสวนทีเ่ กิน 30,000.บาท ขอ 9 และ ขอ 10
คณะกรรมการยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะนําเงินสวัสดิการทีพ่ ึงได ชําระหนี้ทั้งปวงที่สมาชิกไดกอหนีผ้ ูกพัน
ไวกับสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ขอ 12. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ในสวนที่เหลือจาก ขอ 11 ใหแกบุคคล
ดังตอไปนี้
12.1 ในกรณีที่สมาชิกถึงแกกรรม ใหจา ยแกผูที่มีชื่อระบุใหเปนผูรบั โอนประโยชนตาม
หนังสือแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชนแตถาสมาชิกไมไดระบุผูรับโอนประโยชน
ไวใหจา ยแกบุคคลตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ดังนี้
12.1.1 คูสมรส
12.1.2 บุตร
12.1.3 บิดา มารดา
12.1.4 ผูอุปการะ
ตราบใดที่บุคคลขางตนยังมีชีวิตอยูย อมมีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามลําดับ บุคคลที่อยูในลําดับ
ถัดไปไมมีสิทธิรับเงินสวัสดิการ ตามระเบียบนี้
12.2 กรณีคสู มรสสมาชิกถึงแกกรรม ใหจายแกสมาชิกเปนผูรับ
12.3 กรณีทสี่ มาชิกและคูส มรส ถึงแกกรรมพรอมกัน ใหจายแกบุคคลตามขอ 12.1

ขอ 13. เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไมถือเปนมรดก หรือรายได สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะ
จายใหแกบุคคลตามขอ 12 แหงระเบียบนี้
ขอ 14. เมื่อสมาชิกหรือคูสมรสถึงแกกรรม ใหผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการ ตามขอ 12 ยื่นเรื่องขอรับ
เงินสวัสดิการภายใน 90 วัน นับตั้งแตวนั ที่ถึงแกกรรม หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิการรับเงิน
สวัสดิการตามระเบียบนี้
ผูยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการตองสงหลักฐานประกอบ ดังนี้
14.1 หนังสือขอรับเงินสวัสดิการตามที่สหกรณกําหนด
14.2 สําเนาใบมรณะบัตรและสําเนาทะเบียนบานของผูถ ึงแกกรรม
14.3 สําเนาใบทะเบียนสมรส
14.4 สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของผูข อรับเงิน
14.5 เอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงวาเปนบุคคลตาม ขอ 12 ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ขอ 15. การจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
15.1 เมื่อสหกรณไดรับหนังสือขอรับเงินพรอมหลักฐาน ถูกตอง ใหผูจัดการเปน
ผูอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการตามขอ 7 และขอ 8 แกผูขอรับเงินแลวจัดทํารายงาน
ตอคณะกรรมการในวาระการประชุมประจําเดือน
15.2 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 15.1 แลวใหผูจดั การ นําเสนอหลักฐานการขอรับเงินให
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปนผูอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการตาม ขอ 9 และ
ขอ 10
กรณีเงินทุนสวัสดิการ ตามขอ 5 มีไมเพียงพอ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจายไดโดยถือ
เปนรายจายประจําปนนั้ หรืออาจใหจา ยในปถัดไปก็ได
ขอ 16. การใดหรือความใดในระเบียบนี้ หากเปนปญหาหรือมิไดกําหนดไวชัดเจนการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองมิได
ขอ 17. ใหประธานกรรมการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ลงชื่อ
(นายบัญชา เกษมสุข)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูฉะเชิงเทรา จํากัด

