- 58 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1
พ.ศ. 2555 (ส.ค.ส.1)
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ขอ 2 (12) ขอ 67 (9)
และขอ 88 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยทุน
สวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 พ.ศ. 2555 (ส.ค.ส. 1) ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยทุน
สวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 พ.ศ. 2555 (ส.ค.ส. 1) ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยทุนสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 (ส.ค.ส. 1) พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกตามระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ประธาน”
หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“คูสมรส”
หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บิดา – มารดา” หมายถึง ผูใหกําเนิดสมาชิก
“ผูอปุ การะ” หมายถึง ผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ถึงแกกรรม” หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไมรวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ขอ 5 ใหคณะกรรมการดําเนินการ เลือกตัง้ ระหวางกันเองใหไดจํานวนไมนอยกวา 4 คน
และไมเกิน 6 คน เปนคณะกรรมการจัดสวัสดิการ โดยใหเปนประธานคนหนึ่ง เปนรองประธานคนหนึ่ง
และเปนเลขานุการอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการใหผูจดั การเปนกรรมการและเหรัญญิกโดยตําแหนง
ขอ 6 ใหคณะกรรมการอยูในตําแหนงไดเทากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งเลือกตั้ง
คณะกรรมการนั้น

- 59 ถากรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเอง
ขึ้นแทนตําแหนงที่วางนั้น กรรมการที่ไดรบั เลือกแทนตําแหนงที่วางใหอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลา
คงเหลือของกรรมการที่ตนแทนเทานั้น
ขอ 7 กรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ
(5 ) โอน หรือยายไปรับราชการในตางจังหวัด
(6) คณะกรรมการดําเนินการลงมติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ใหถอดถอนทั้งคณะหรือ
รายตัว
ขอ 8 การลงมติเพื่อพิจารณา หรือวินจิ ฉัยปญหาใดๆ ของคณะกรรมการ ใหถือคะแนนเสียง
ขางมากเปนเกณฑตัดสิน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานเปนผูชี้ขาด
ขอ 9 ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงาน ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบในวัน
ประชุมประจําเดือนและใหคณะกรรมการดําเนินการ รายงานผลการดําเนินงานระหวางป เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการนี้ใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ขอ 10 คณะกรรมการยอมทรงไว ซึ่งสิทธิที่จะเรียกใหสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แกกรรม
หรือไดรบั เงินสงเคราะหกรณีอายุครบ 60 ปบริบรู ณ หรือเกษียณอายุราชการ ซึ่งเปนผูมสี ิทธิ์ไดรบั เงิน
สงเคราะหตามระเบียบนี้ เพื่อใหจัดการชําระหนีท้ ั้งปวงทีส่ มาชิกไดกอหนีผ้ ูกพันไวกับสหกรณใหเสร็จสิ้น
ไดดวย
ขอ 11 ใหคณะกรรมการมีหนาที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั้งปวง ที่สมาชิกฝากไวกบั สหกรณ
เพื่อจัดเปนเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ขอ 12 คุณสมบัติของสมาชิก
(1) ในวันรับสมัครตองเปนสมาชิก หรือคูสมรสของสมาชิกสหกรณอายุไมเกิน
35 ปบริบูรณ หรือบุตรของสมาชิกสหกรณอายุระหวาง 5 ถึง 25 ปบริบรู ณ
(2) มีสุขภาพสมบูรณ และไมเปนโรคดังตอไปนี้ในวันรับสมัคร
ก. โรคหัวใจ
ข. โรคมะเร็ง
ค. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ง. โรคภูมิคุมกันบกพรอง (โรคเอดส)
(3) สมัครเขาเปนสมาชิกสวัสดิการตามระเบียบนี้
(4) ไดฝากเงินสวัสดิการไวกับสหกรณตามขอ 14 และมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ
ไมนอยกวา 36 เดือน หลังจากเปนสมาชิก ส.ค.ส. 1 แลว ยกเวนสมาชิกที่ลาออกจากราชการ
หรือยายไปตางจังหวัด คูสมรสหรือบุตรของสมาชิกที่ถึงแกกรรม คูสมรสหรือบุตรของสมาชิกทีล่ าออก
จากราชการ และคูสมรสหรือบุตรของสมาชิกที่ยายไปตางจังหวัดที่ไดฝากเงินครบเต็มจํานวนแลว
ใหถือวาเปนสมาชิก ส.ค.ส.1 โดยสมบูรณ แตผูที่ฝากเงินเปนรายเดือนใหนําเงินมาฝากใหครบเต็มจํานวน
มิใหผอ นชําระตอไปอีก
(5) การนับอายุสมาชิก ใหนับตั้งแตวันสิ้นเดือนที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติอนุมัติ
ใหรับเขาเปนสมาชิก

- 60 ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกใหมีอายุเกินกวา
35 ปบริบูรณตาม (1) ก็ใหกระทําไดโดยสหกรณออกประกาศกําหนดอายุ และวิธีการดําเนินการ
เปนครัง้ คราวตามทีเ่ ห็นสมควร
ขอ 13 การพนจากสมาชิกภาพของสมาชิก สมาชิกพนจากสมาชิกภาพ ดวยเหตุดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูเขาประชุม
(3) ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณและหรือคางสงเงินงวดชําระหนีต้ องนําเงินฝาก
ไปชําระหนี้ใหแกสหกรณ
(4) เมื่อสมาชิกขาดคุณสมบัติตามขอ 12 (4) และใหโอนเงินฝาก ส.ค.ส.1 ที่มีทั้งหมด
เขาเปนเงินทุนเพื่อใชจายตามระเบียบนี้ ยกเวนสมาชิกผูนั้นไดสมัครใหคสู มรส หรือบุตรเสียชีวิตลง
ถาคูสมรสหรือบุตรตองการเปนสมาชิกตอก็สามารถจะกระทําไดโดยตองชําระเงินฝากใหครบในครั้งเดียว
ขอ 14 สมาชิกตองฝากเงินสวัสดิการไวกบั สหกรณตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ฝากครั้งเดียว 5,000.00 บาท
(2) ฝากเปนรายเดือน เดือนละไมต่ํากวา 100.00 บาท จนกวาจะครบ 5,000.00
บาท ในระหวางทีฝ่ ากยังไมครบ 5,000.00 บาท สมาชิกจะตองจายเงินสงเคราะหศพใหแกสมาชิก
ที่ถึงแกกรรมในอัตราศพละ 10.00 บาท อีกตางหากจากเงินฝากนั้น ทั้งนี้ในสวนทีเ่ กินกวา 10 ศพ
ใหเก็บในเดือนถัดไป
ขอ 15 เงินสวัสดิการตามขอ 14 ใหนําเขาเปนทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิก
โครงการ 1 (ส.ค.ส.1) และใหตั้งงบประมาณรายจายประจําปจายสมทบทุนสงเคราะหสวัสดิการ
เพื่อนํามาจายเปนเงินสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรมหรืออายุครบ 60 ป ตามระเบียบนี้
ขอ 16 สมาชิกไดฝากเงินสวัสดิการตามขอ 14 (2) และขาดสงฝากสวัสดิการเปนเวลา
2 เดือนติดตอกัน จะหมดสิทธิทจี่ ะไดรบั เงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ โดยสหกรณจะแจงใหทราบ
เปนลายลักษณอักษร เวนแตสมาชิกนั้นจะนําเงินสวัสดิการที่คางฝากทั้งหมดมาสงฝากกับสหกรณ
รวมทั้งนําเงินคาสงเคราะหที่พึงจายระหวางที่ขาดสงเงินฝากสวัสดิการมามอบใหกับสหกรณภายในเวลา
30 วัน นับจากวันที่เจาตัวรับทราบหรือควรรับทราบเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 17 เมื่อสมาชิกรายใดถึงแกกรรมลง สหกรณจะจายเงินสงเคราะหแกทายาทของสมาชิก
ตามที่ระบุไวในใบสมัคร หรือตามหนังสือแสดงเจตนาผูร ับผลประโยชน ถาหนังสือแสดงเจตนาผูรบั
ผลประโยชนมีหลายฉบับ ใหยึดถือตามฉบับทีก่ ระทําไวครั้งหลังสุด
ขอ 18 เงินสงเคราะหทจี่ ะจายใหแกทายาทของสมาชิกตามขอ 16 จะจายเทากับจํานวนสมาชิก
คูณ 10 แตไมเกิน 100,000.00 บาท
ขอ 19 การจายเงินสงเคราะห จะจายดังนี้
(1) จายเปนคาดําเนินการรอยละ 1 ของเงินสงเคราะหทั้งสิ้นเปนทุนดําเนินการ
ตามระเบียบนี้
(2) เมื่อถึงแกกรรมไดรับสงเคราะหรอยละ 20 แตไมเกิน 20,000.00 บาท ในวันที่
สหกรณไดรับเอกสารแจงการถึงแกกรรมของสมาชิก โดยอนุมัติของประธานกรรมการ
(3) จายเปนเงินคาสงเคราะหแกทายาทของสมาชิกรอยละ 79 ภายในเวลาไมเกิน
90 วัน หลังจากไดรบั แจงการถึงแกกรรมของสมาชิกนั้นโดยอนุมัติของคณะกรรมการดําเนินการ

- 61 (4) สมาชิกที่ถึงแกกรรมภายในเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันรับสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณจะจายคืนเงินฝาก แตจะไมจายเงินคาสงเคราะหศพที่พึงไดตามระเบียบนี้ ยกเวนกรณี
ที่ถึงแกกรรมโดยอุบัตเิ หตุ
ขอ 20 สมาชิกที่ไดเปนสมาชิกสวัสดิการนี้มาแลว ไมนอยกวา 10 ป และมีอายุครบ 60 ป
บริบรู ณขึ้นไป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับจํานวนสมาชิกคูณ 10 แตไมเกิน 40,000.00 บาท สมาชิก
ที่เกษียณอายุราชการ ใหไดรับเงินสงเคราะหหลังเกษียณอายุราชการ
เมื่อสมาชิกทีม่ ีอายุครบ 60 ปบริบูรณตามวรรคแรก หรือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ตามวรรคสอง ถึงแกกรรมลงในภายหลังสหกรณจะจายเงินสงเคราะหทเี่ หลืออีก 60,000.00 บาท ใหแก
ทายาทของสมาชิกตามขอ 17
ขอ 21 เพื่อความเสมอภาคของสมาชิก และเพื่อความมั่นคงของโครงการนีส้ มาชิกที่ถงึ แกกรรม
จะตองหักฝากเงินสงเคราะหไว 1% ของเงินที่ไดรับ ทั้งนีร้ วมกับเงินที่ไดฝากไวแลว
ขอ 22 เงินสวัสดิการนี้ไมถือวาเปนเงินมรดก สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะจายใหแกบุคคล
ที่ไดระบุไวในขอ 17 แหงระเบียบนี้เทานั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติการจาย
ไมวากรณีใดๆ ถือเปนอันสิ้นสุดจะนําไปฟองรองมิได
ขอ 23 เมื่อสมาชิกถึงแกกรรมลง ใหทายาทของสมาชิกตามขอ 17 ยืน่ เรื่องราวขอรับเงิน
สงเคราะหจากสหกรณภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันสมาชิกนั้นถึงแกกรรม หากพนกําหนดนีส้ หกรณ
อาจพิจารณาจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนทีร่ ะบุไวในขอ 17 ตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามวรรคแรกแลวเวลาลวงเลยไปไมนอยกวา 180 วัน
นับจากวันที่คณะกรรมการลงมติ ปรากฏวาไมมีทายาทตามที่ระบุไวในขอ 17 ที่จะรับเงินสงเคราะห
ใหนําเงินสงเคราะหดังกลาวเขารวมเปนเงินฝากสวัสดิการตามระเบียบนี้
ในการยื่นเรื่องราวรับเงินสงเคราะหนั้น ผูยื่นเรื่องราวตองสงเอกสารหลักฐานประกอบ
ดังตอไปนี้
(1) หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบทีส่ หกรณกําหนด
(2) มรณบัตรของสมาชิกพรอมทั้งสําเนามรณบัตร
(3) สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อของสมาชิก และผูขอรับเงินสงเคราะห
(4) ทะเบียนสมรสของสมาชิก (ในกรณีทสี่ มาชิกมีคสู มรส) พรอมสําเนา
(5) หนังสือแตงตัง้ ผูร ับโอนประโยชน (ในกรณีทสี่ มาชิกไดทําหนังสือแตงตัง้ ผูร ับโอน
ประโยชนไว)
(6) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 24 เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปบริบรู ณ หรือเกษียณอายุราชการ และมีสิทธิ์ไดรบั เงิน
สวัสดิการตามขอ 20 ใหยื่นเรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการจากสหกรณภายในเวลา 30 วัน หลังจาก
วันอายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือ เกษียณอายุราชการ หากพนกําหนดนีส้ หกรณจะถือวาสมาชิกนั้น
สละสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการ
การยืน่ เรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการกรณีอายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือเกษียณอายุ
ราชการ สมาชิกตองดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการ โดยมีหนังสือมอบหมาย
เปนลายลักษณอักษร เอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นเรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการกรณีอายุครบ 60
ปบริบูรณ หรือเกษียณอายุราชการ มีดังนี้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

- 62 หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบที่สหกรณกําหนด
คํารับรองของกรรมการประจําหนวย
สําเนาทะเบียนบาน
คําสั่งเกษียณอายุราชการ
หนังสือมอบหมายใหรบั เงินสวัสดิการแทนสมาชิกในกรณีใหบุคคลอื่น

ดําเนินการแทน
ขอ 25 ใหผูมสี ิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการ ยื่นหนังสือเอกสารตางๆ ตามขอ 23 หรือขอ 24
แลวแตกรณี ผานผูบงั คับบัญชาชั้นตนและกรรมการประจําหนวย และใหกรรมการประจําหนวยนําสง
สหกรณเพือ่ ดําเนินการตอไป
การจายเงินสงเคราะหสวัสดิการนั้น หากสมาชิกมีหนี้คางชําระอยูในสหกรณใหนําเงิน
สงเคราะหมาชําระหนี้สหกรณกอน เมื่อมีเงินเหลือจึงใหจายแกทายาทผูม ีสทิ ธิ์ไดรับตอไป
ขอ 26 ถามีเหตุผลพิเศษอันเนื่องมาจากสมาชิกถึงแกกรรมเปนจํานวนมาก หรือมีอายุครบ
60 ปบริบูรณหลายราย หรือมีจํานวนสมาชิกลดลงมากจนอาจเปนเหตุใหเกิดความไมมั่นคงหรือไม
อาจดําเนินการตามโครงการตอไปได ใหคณะกรรมการดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินสงเคราะห
ที่จะจายใหแกสมาชิกตามขอ 20 ไดตามสมควร
ขอ 27 หากสมาชิกถูกใหออกจากสหกรณใหถือวาสมาชิก คูสมรส และบุตรสมาชิกพนจากการ
เปนสมาชิกทุนสวัสดิการเพือ่ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1 ดวย และใหนําเงินฝากของสมาชิก
คูสมรส และบุตร มาชําระหนี้ทสี่ มาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ หากมีเงินฝากคงเหลือจึงจายคืนใหแกสมาชิก
ตอไป
ขอ 28 สมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิก จะสมัครเขาฝากเงินตามโครงการนี้ไดเพียงคนละ 1 บัญชี
เทานั้น
ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(ลงชื่อ)
( นายเสกสรรค โสภารัตน )
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

