- 63 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1
พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 1)
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ขอ 2 (12) ขอ 67 (9)
และขอ 88 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 โดยมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 1) ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคง 1 พ.ศ. 2555 (ก.ส.ค. 1) ” มีชื่อยอเรียกวา ก.ส.ค. 1
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยทุนสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคง 1 (ก.ส.ค. 1) พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกตามระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1
“คูสมรส”
หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกในคณะกรรมการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“ถึงแกกรรม” หมายถึง การตายโดยธรรมชาติไมรวมถึงการสาบสูญตามคําสั่งศาล
ขอ 5 คุณสมบัตสิ มาชิกทุนสวัสดิการเพือ่ ความมั่นคง 1 มีดังตอไปนี้
(1) ตองเปนสมาชิกสหกรณหรือคูสมรสของสมาชิก ก.ส.ค.1 อายุไมเกิน 35 ป
บริบรู ณ หรือบุตรสมาชิก ก.ส.ค. 1 อายุระหวาง 5 ปบริบรู ณ ถึง 35 ปบริบูรณ บริจาคเงินเขาทุน
สวัสดิการคนละ 10,000.00 บาท
(2) คูสมรสหรือบุตรตองมีสุขภาพสมบูรณ และไมเปนโรคตอไปนี้
ก. โรคหัวใจ
ข. โรคมะเร็ง
ค. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ง. โรคภูมิคุมกันบกพรอง (โรคเอดส)

- 64 (3) ผูที่สมัครเปนสมาชิกสหกรณหลังวันใชระเบียบนี้ ที่มอี ายุไมเกิน 35 ป ใหสมัคร
เปนสมาชิกทุนสวัสดิการเพือ่ ความมั่นคงทุกคน
(4) สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณใหถือวาสมาชิกนั้นและหรือคูส มรสและ หรือบุตร
(ถามี) พนจากการเปนสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 ดวย
ขอ 6 การบริจาคเงินเขาทุนสวัสดิการ ใหกระทําไดใน 3 กรณี ดังตอไปนี้
(1) บริจาคครัง้ เดียว 10,000.00 บาท
(2) บริจาคเปนรายเดือนไมต่ํากวาเดือนละ 500.00 บาท แตเมื่อสมาชิกกูเงินสามัญ
หรือกูเงินพิเศษ ใหสหกรณหักเงินบริจาคเขาทุนสวัสดิการจนครบ 10,000.00 บาท
(3) สหกรณอาจตัง้ งบประมาณรายจายประจําป และหรือจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
เพื่อสมทบทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้ก็ได
การนับอายุสมาชิกใหนับตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ที่คณะกรรมการเนินการอนุมัติ
ใหรับเขาเปนสมาชิก
ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรจะกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกใหเปน
อยางอื่นก็ใหกระทําไดโดยสหกรณออกประกาศกําหนด และวิธีการดําเนินการเปนครั้งคราวตามที่
เห็นสมควร
ขอ 7 ทุนสวัสดิการตามขอ 6 ใหนําเขาเปนทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 (ก.ส.ค.1)
โดยสหกรณตั้งงบประมาณรายจายประจําปสมทบเปนทุนสงเคราะหสวัสดิการ เพื่อจายสงเคราะหสมาชิก
ตามระเบียบนี้
ขอ 8 ใหสหกรณโดยคณะกรรมการดําเนินการ ทําการเลือกตั้งในระหวางกันเองมีจํานวน
ไมนอยกวา 4 คน แตไมเกิน 6 คน เปนคณะกรรมการจัดสวัสดิการ โดยใหเปนประธานคนหนึง่
เปนรองประธาน เปนเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการใหผูจัดการเปนกรรมการและเหรัญญิก
โดยตําแหนง
ขอ 9 ใหคณะกรรมการอยูในตําแหนงไดตามวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
ดําเนินการทีเ่ ลือกตั้ง
ถาคณะกรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการทําการ
เลือกตั้งระหวางกันเอง เปนกรรมการแทนตําแหนงที่วางนัน้ และใหกรรมการที่ไดรบั เลือกตัง้ แทน
ตําแหนงวางอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาคงเหลือของกรรมการผูท ี่ตนแทน
ขอ 10 กรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการ
(5) คณะกรรมการดําเนินการลงมติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ดําเนินการทีเ่ ขาประชุมใหถอดถอนเปนรายบุคคล หรือทัง้ คณะ

- 65 ขอ 11 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวมปรึกษาหารือในการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ ในการประชุมจะตองมีกรรมการเขารวมไมนอยกวากึง่ หนึง่
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงถือเปนองคประชุมได
การลงมติหรือวินิจฉัยปญหาใดๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการ
เปนเกณฑตัดสินในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการคราวใด ถาประธานไมมาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
เปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานไมมาใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกันเองเพือ่ เปนประธานการ
ประชุมคราวนั้น
ขอ 12 ใหคณะกรรมการมีหนาที่รบั ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเงินทั้งปวงที่ไดรับตามขอ 6
เพื่อจัดเปนเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ขอ 13 คณะกรรมการยอมทรงไวซึ่งสิทธิทจี่ ะเรียกทายาทของสมาชิกที่ถึงแกกรรม หรือ ผูรบั เงิน
ซึ่งมีสิทธิรบั เงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ ใหมาจัดการชําระหนี้สินทัง้ ปวงที่สมาชิกไดกอ หนีผ้ ูกพัน
ไวกับสหกรณใหเสร็จสิ้นไดดวย
ขอ 14 ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานระหวางเดือน ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบในวันประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการ และใหคณะกรรมการดําเนินการรายงานผล
การดําเนินงานระหวางปเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ตามระเบียบนี้ใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญ
ประจําป
ขอ 15 การจายเงินสงเคราะหแกสมาชิกตามระเบียบนี้ สมาชิกที่ไดบริจาคเงินเพื่อเปนทุน
สวัสดิการครบ 10,000.00 บาทแลว จะไดรับเงินสงเคราะหจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้
(1) สมาชิก คูสมรสสมาชิก บุตรสมาชิก ที่ถึงแกกรรม
(2) สมาชิกสหกรณถูกใหออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด
(3) ใหทายาทหรือผูมสี ิทธิไดรับเงินสงเคราะห สงเรือ่ งขอรับเงินสงเคราะหตอ สหกรณ
ภายใน 90 วัน นับแตวันที่ถึงแกกรรม หากพนกําหนดนีแ้ ลวเปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห
ขอ 16 จํานวนเงินสงเคราะหที่จะจายใหแกสมาชิก คูสมรส บุตรหรือทายาทของสมาชิก
แลวแตกรณีใหกําหนดไวดังนี้
(1) ใหคณะกรรมการพิจารณาจายเงินสงเคราะห ตามจํานวนสมาชิกคูสมรสและบุตร
ที่บริจาคเงินเพื่อเปนทุนสวัสดิการครบจํานวนตามขอ 5 คูณดวย 20 แตไมเกิน 200,000.00 บาท
และตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการดวย
(2) คูสมรสหรือบุตรสมาชิกที่บริจาคเงินครบ 10,000.00 บาท หากปรากฏวา
ถึงแกกรรมลงภายในเวลา 180 วัน นับแตวันที่เปนสมาชิก ก.ส.ค. 1 สหกรณจะไมจายเงินสงเคราะหศพ
ที่พึงไดตามระเบียบนี้ แตจะคืนเงินบริจาคใหเทานั้น เวนแตถึงแกกรรมดวยอุบัตเิ หตุ
(3) สมาชิก คูสมรส หรือบุตร ที่บริจาคเงินเพือ่ เปนทุนสวัสดิการยังไมครบ
10,000.00 บาท เมื่อถึงแกกรรมสหกรณจะไมจายเงินสงเคราะหใหแตจะคืนเงินบริจาคทีส่ หกรณไดรบั ไว
ทั้งหมดแกสมาชิก คูสมรส หรือบุตร แลวแตกรณี
ขอ 17 ในการจายเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกตามขอ 15 (1) และไดรับเงินสงเคราะหตามขอ
16 (1) สหกรณจะทําการหักเงินดังกลาวไวเพื่อชําระหนีส้ ินที่สมาชิกมีพันธะอยูกบั สหกรณทั้งหมดกอน
ถามีเงินเหลือหลังจากชําระหนี้เทาใด สหกรณจะจายใหแกทายาทของสมาชิกตามทีร่ ะบุไวในใบสมัครหรือ
ตามหนังสือแสดงเจตนาผูร ับผลประโยชน

- 66 ถาหนังสือแสดงเจตนาผูรบั ผลประโยชนมหี ลายฉบับ ใหยึดถือตามฉบับที่กระทําไว
ครั้งหลังสุด ถาไมมที ายาทหรือไมมีผรู ับผลประโยชน สหกรณจะโอนเงินเขาทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
ตามระเบียบนี้
ขอ 18 ในการจายเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกตามขอ 15 (2) จะตองไดรับการพิจารณา
ความเหมาะสมที่จะมีสทิ ธิไดรับเงินสงเคราะหจากคณะกรรมการกอน และเสนอขอความเห็นจาก
คณะกรรมการดําเนินการดวย จึงจะจายเงินสงเคราะหตามขอ 16
สหกรณจะทําการหักเงินดังกลาวไว เพื่อชําระหนีส้ ินทีส่ มาชิกมีพันธะอยูก ับสหกรณ
ทั้งหมด ถามีเงินเหลือเทาใดก็ไมมสี ทิ ธิ์ขอรับเงินสวนที่เหลืออีกเพราะถือวาไดรับเงินสงเคราะหประกันหนี้
ของตนครบถวนแลว
กรณีสมาชิกทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงถึงแกกรรมลงตามขอ 15 (1) เมื่อสหกรณ
นําเงินสงเคราะหมาชําระหนี้ของสมาชิกที่มพี ันธะกับสหกรณแลว ยังมีหนี้เหลืออยูใหสหกรณนําเงิน
บริจาคของคูสมรสและบุตรมาชําระหนี้ดวย ยกเวนทายาทของสมาชิกนําเงินมาชําระหนีส้ วนที่เหลือให
แลวเสร็จ ก็ใหคงเปนสมาชิกไวตามระเบียบนี้
ในกรณีสมาชิกถูกใหออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิดตามขอ 15 (2)
ใหสหกรณนําเงินฝากสวัสดิการ ส.ค.ส.1, ก.ส.ค.1, ก.ส.ค.2, ทุนรมเกลาไทรทอง และเงินทุนสวัสดิการ
อื่นๆ ทั้งหมดของตนเอง คูสมรส และบุตร มาชําระหนีส้ วนที่เกินกวาเงินคาหุนทีม่ ีอยูในสหกรณกอน
จึงนําเงินสงเคราะห ก.ส.ค.1 มาชําระหนี้ที่มีพันธะอยูกบั สหกรณ
กรณีสมาชิก หรือคูสมรสสมาชิก หรือบุตรสมาชิก ถูกใหออกจากสมาชิกกองทุน
สวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1 ใหนําเงินฝากมาชําระหนี้ของตนเองหรือคูส มรสที่มีอยูในสหกรณกอน
หากมีเงินฝากคงเหลือจึงจายคืนใหแกสมาชิกตอไป
ขอ 19 ใหสหกรณหกั เงินสงเคราะหเขาเปนทุนสวัสดิการ เพื่อใชจายในโครงการนีเ้ ปนเงิน
รอยละ 1 ของเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้
ขอ 20 เงินสงเคราะหนี้ไมถือเปนเงินมรดก เมื่อมติของคณะกรรมการดําเนินการไดอนุมัติจาย
ตามระเบียบนี้แลวถือเปนอันสิ้นสุด จะนําไปฟองรองมิได
ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
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