ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด
ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 80(7) และข้อ 112 (12) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 50 ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2562 กาหนดระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัวไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและ
ครอบครัว พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1เมษายน พ.ศ. 2562
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อ
สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
บรรดาระเบียบคาสั่งหรือมติอื่นใด ที่กาหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิก
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด
สมาชิก
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด ไม่รวมถึง
สมาชิกสมทบ
ประธานกรรมการ
หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด
คณะกรรมการ
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จากัด
อุบัติเหตุ
หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและทาให้เกิดผลที่มิได้เจตนา
หรือมุ่งหวังจนทาให้เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายความว่า ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบอาชีพการงานใน
อาชีพประจาหรืออาชีพอื่นๆ
สูญเสียสายตา
หมายความว่า ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ตลอดไป
อุบัติภัย
หมายความว่า อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย
อายุการเป็นสมาชิก
หมายความว่า ให้นับอายุการเป็นสมาชิกครั้งล่าสุดโดยไม่ให้นับรวมอายุการ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์เดิมที่โอนย้ายมา
ข้อ 6. ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นของ
คณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 2
ทุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
ข้อ 8. ให้สหกรณ์จัดให้มีทุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิกตามทีก่ าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ให้ทุน การศึกษาของบุตรสมาชิก มีจานวนทุนและจานวนเงินแต่ละทุนเป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์
(2) ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตร ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นั บถึงวันรับ
สมั ค ร ซึ่ ง บุ ต ร หมายถึงบุ ต รรวมถึงบุ ต รบุ ญ ธรรมที่ ช อบด้ วยกฎหมาย และบุ ต รของสมาชิ กต้ องกาลั งศึกษาอยู่ ในปี
การศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาสาหรับปีนั้นๆ ด้วยโดยสมาชิกและบุตรนั้นต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
ในปีที่ผ่านมา
(3) บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีสถานภาพเป็นโสดและ
ต้องไม่เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ สมาชิกสามารถขอรับทุนได้สมาชิกละ 1 ทุนต่อบุตรต่อปีเท่านั้น
(4) ทุ น การศึ ก ษาของบุ ต รสมาชิ ก ได้ จ ากการจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ข องสหกรณ์ ไว้ ในทุ น
สาธารณประโยชน์
(5) สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ต้องยื่นคาขอรับทุนตามแบบพิมพ์นี้ พร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ภายในวันเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์
(6) ให้คณะกรรมการจัดให้มีการจับสลาก ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกจากรายชื่อผู้ ขอรับ
ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(7) ให้คณะกรรมการประกาศผลการจับสลากตามข้อ (6) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี
หากสมาชิ กผู้ ใดมีข้อทั กท้ วงผลการจับ สลากให้ แจ้ งเป็ น หนั งสือกับ ประธานกรรมการภายใน 7 วั น
นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจับสลากหากพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสมาชิกผู้นั้นหมดสิทธิ การทักท้วงดังกล่าว
(8) ให้สหกรณ์จ่ายเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกโดยการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่า ยและเก็บรักษาเงิน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล
การจับสลาก
หมวด 3
เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
ข้อ 9 เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกตามหลักเกณฑ์ในแต่ละกรณีดังนี้
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา จ่ายให้อัตราระหว่าง 2,000 บาทถึง 10,000 บาทตามประเภทของ
การสูญเสีย ที่คณะกรรมการกาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์
(2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. เป็นสมาชิกตั้งแต่
1 ปี ถึง 5 ปี รายละ 15,000 บาท
ข. เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี รายละ 20,000 บาท
ค. เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ขึน้ ไป รายละ 25,000 บาท

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดเงื่อนไขที่จาเป็นอื่นเกี่ ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 8 โดย
กาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์
ข้อ 11. เงินสวัสดิการตามข้อ 9 ให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิกเท่านัน้
ข้อ 12. หากสมาชิกประสบอุบตั ิเหตุครั้งใหม่ ให้มีสิทธิตามข้อ 9 ได้อีก
ข้อ13. ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินในข้อ9แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่จาเป็น เช่น ใบรับรองแพทย์ สาเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นใดที่จาเป็นกับประธานกรรมการในกาหนดเวลาดังนี้
(1) กรณี สูญ เสีย อวัยวะและสายตาให้แจ้งภายใน 90 วันนั บแต่ วันที่ แพทย์ล งความเห็น รับรองการ
สูญเสียอวัยวะและสายตาเมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
(2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แจ้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แพทย์ลงความเห็นรับรองการตก
เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 14.สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ให้จ่ายแก่สมาชิก
(2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้จ่ายคู่สมรสหรือบุตร หรือบิดาหรือมารดา ตามลาดับ
ข้อ 15. กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและยังมีหนี้สินค้างชาระอยู่กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นาเงินที่จะจ่ายตามที่
ก าหนดไว้ ในข้ อ 9 มาหั ก ช าระหนี้ ข องสมาชิ ก ที่ ค้ า งช าระอยู่ ทั้ ง หมดก่ อ นเว้ น แต่ ก รณี ที่ มี เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น
คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามควรแก่กรณี
ข้อ 16. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายเงินสวัสดิการ หากปรากฏว่าสมาชิกกระทาความผิดทางอาญา
ยกเว้น การกระทาความผิดโดยประมาท
ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 9 ตามลาดับคาร้องขอที่ยื่นขอรับเงินและ
ต้องให้ผู้รับเงิน ทาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วแจ้งคณะกรรมการทราบ
หมวด4
เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย
สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยทีประสบอุบัติภัยตามสมควร
ข้อ 18. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัยต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบอุบัติภัย
ข้อ 19. เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัยจะจ่ายให้แก่สมาชิกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกตั้งแต่
2 ปี ถึง 5 ปี ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี ไม่เกินรายละ 15,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ไม่เกินรายละ 20,000 บาท
ในกรณีมีสมาชิกประสบอุบัติภัยเป็นจานวนมากในคราวเดียวกันการพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 20. เมื่อสมาชิกประสบอุบัติภัยให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานสาเนาทะเบียนบ้านที่
ระบุหรืออาเภอรับรอง หนังสือรับรองการประสบภัยของส่วนราชการ และรูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่ประสบอุบัติภัยถึงประธาน
กรรมการเพื่อพิจารณาขอรับเงินสวัสดิการภายในกาหนด 90 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติภัย เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่า
สละสิทธิ์

ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการ แต่งตั้งกรรมการจานวน 3 คน เป็นผู้พิสูจน์การประสบอุบัติภัยของสมาชิกแล้ว
นาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
หมวด 5
เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกและคู่สมรสเสียชีวิต
ข้อ 22.สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกตั้งแต่
1 ปี ถึง 5 ปี รายละ 20,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี รายละ 30,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี รายละ 40,000 บาท
(4) เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ถึง 20 ปี รายละ 50,000 บาท
(5) เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป
รายละ 60,000 บาท
ข้อ 23. คู่สมรสของสมาชิกผู้ใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์เมื่อถึงแก่กรรมให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
กึ่งหนึ่งของอัตราที่กาหนดไว้ ในข้อ 22
ข้อ 24. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่สมาชิกเสียชีวิตให้จ่ายแก่ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้ง ผู้รับโอน
ประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดาหรือมารดาหรือทายาทตามกฎหมายเป็นผู้รับตามลาดับ
(2) ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รับ
ข้อ 25. เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามข้อ 22 และข้อ 23 แจ้งเป็นหนังสือขอรับ
เงินสวัสดิการพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตรและทะเบียนบ้านพร้อมทั้งแสดงเอกสารฉบับจริงถึงประธาน
กรรมการ ภายในกาหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 26.สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 22 และข้อ 23 หากปรากฏว่าสมาชิกหรือคู่
สมรสของสมาชิกกระทาความผิดทางอาญา ยกเว้นกระทาความผิดโดยประมาท
ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 22 และข้อ 23 ตามลาดับคาร้องขอที่
ยื่นขอรับเงิน และต้องให้ผู้รับเงินทาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
หมวด 6
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี
ข้อ 28. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปีต้องเป็นสมาชิกผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์
ข้อ 29. เงินสวัสดิการกรณีสมาชิก อายุครบ 60 ปี ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี จ่ายให้แก่สมาชิกเพียงครั้ง
เดียวตามจานวนอายุการเป็นสมาชิก โดยจ่ายปีละ 2,000 บาท คูณจานวนอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สูงสุดไม่เกิน
50,000 บาท
ข้อ 30.ให้สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินตามข้อ 29 แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานอื่นใดที่
จาเป็นพร้อมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงประธานกรรมการภายในกาหนด 90 วัน นับแต่วันที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อพ้น
กาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 31.ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 29 ตามลาดับคาร้องที่ยื่นขอรับเงินและต้องให้
ผู้รับเงินทาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วแจ้งคณะกรรมการทราบ

หมวด 7
การประกันชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อ 32. ให้สหกรณ์จัดให้มีการประกันชีวิตและทรัพย์สินสาหรับสมาชิกโดยสมัครใจ โดยการคัดเลือก ผู้ให้บริการ
ประกันชีวิตและทรัพย์สินที่มีความมั่นคงเป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์อาจกาหนดให้มีส่วนลดของเบี้ยประกันสาหรับ
สมาชิกตามสมควร
ประเภทของการประกันชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ให้บริการ ส่วนลดของเบี้ยประกันตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่ จาเป็นให้
คณะกรรมการกาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์
หมวด 8
เงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก
ข้อ 33. สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี
ข้อ 34. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกดังนี้
(1) สาหรับศพบิดาหรือมารดา จ่ายให้แก่สมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นบุตร จานวน 3,000 บาทต่อ
ศพ ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ถึงแก่กรรมต้องมิได้เป็นสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก
(2) สาหรับศพบุตรสมาชิก ไม่รวมบุตรบุญธรรม ที่อายุไม่เกิน 25 ปี มีสถานภาพเป็นโสดต้องมิได้เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ให้จ่ายแก่สมาชิกที่เป็นบิดาหรือมารดา จานวน 3,000 บาทต่อศพ
ข้อ 35.เมื่อบิ ดาหรือมารดาของสมาชิกได้ถึงแก่ กรรมให้สมาชิกคนหนึ่ งหรือหลายคนที่ เป็ นบุตรหรือเมื่อบุต ร
สมาชิกได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกที่เป็นบิดาหรือมารดา แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สาเนาใบมรณะบัตร
สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรที่ถึงแก่กรรม พร้อมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงประธานกรรมการเพื่ อขอรับเงิน
ภายในกาหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมเมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้และให้ผู้รับเงินทาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
หมวด 9
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้อ 36.สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสาหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในไม่น้อย
กว่า 3 คืนติดต่อกัน จานวน 1,500 บาทต่อครั้ง จ่ายเพียงครั้งเดียวต่อปี โดยต้องเป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นต้นไปสมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับเงินต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 37.ให้สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สาเนา
บัตรประจาตัว และสาเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล หรือหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 3
คืน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานฉบับ จริงถึงประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกาหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจาก
สถานพยาบาล เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้ผู้รับเงิน
ทาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

หมวด 10
เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
ข้อ 38.สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสซึ่งมีอายุ 70 ปีเป็นต้นไปตั้งแต่วันทีร่ ะเบียบนี้
ใช้บังคับเป็นเงิน 3,000 บาทต่อปี โดยจ่ายปีละครั้งจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต
สมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับเงินต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 15 ปีและต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์
ข้อ 39.ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สาเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งแสดง ฉบับจริงถึง
ประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินครั้งแรก เมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์หรือวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เมื่อสมาชิกได้แจ้งดังว่า
นั้นแล้ว ในปีต่อไปให้สหกรณ์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นประจาทุกปีจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต หาก
สหกรณ์ ทราบว่าสมาชิกเสียชีวิตภายหลังที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไปแล้วให้ทาการโอนเงินดังกล่าวออกเท่ากับ
จานวนเงินที่โอนเข้าหลังสมาชิกเสียชีวิตไปแล้ว
ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้เป็นไปตามระเบียบนี้และ
ให้ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
หมวด 11
เงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด
ข้อ 40. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด แก่สมาชิกที่เป็นโสดซึ่งมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เป็น
เงิน 4,000 บาทโดยจ่ายเพียงครั้งเดียวสมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับเงินต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยว่า 10 ปี
ข้อ 41.ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมยื่นแบบเอกสารสาเนาทะเบี ยนบ้านพร้อมทั้งทะเบียนบ้านฉบับจริงถึง
ประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกาหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการผู้เป็นโสด เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว
ถือว่าสละสิทธิ์
ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสดให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และให้ผู้รับเงินนาหลักฐานการรับเงินให้สหกรณ์พร้อมรายงานให้คณะกรรมการทราบ
หมวด 12
เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด
ข้อ 42. สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) เป็นบุตรคนแรกของสมาชิกโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ 43.เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด ให้จ่ายให้แก่สมาชิกจานวน 1,500 บาทต่อบุตร
ข้อ 44. ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสาเนาใบสูตบิ ัตรและสาเนาทะเบียนสมรส ถึง
ประธานกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกาหนด 90 วันนับตัง้ แต่วันคลอด เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอดให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้
ผู้รับเงินนาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการทราบ

หมวด 13
เงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบตุ ร
ข้อ 45.สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกผูไ้ ม่มีบุตร ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) ต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 46. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มบี ุตร ให้แก่สมาชิก จานวน 3,000 บาทต่อครอบครัว
ข้อ 47.ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสาเนาใบจดทะเบียนสมรส สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและคู่สมรส เพื่อขอรับเงินภายใน 90 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนสมรสครบ 10 ปี
ให้ประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มบี ุตรให้เป็นไปตามระเบียบนี้และ
ให้ผู้รับเงินนาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการทราบ
หมวดที่ 14
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 48.อายุของสมาชิกตามระเบียบนี้ให้นับเป็นจานวนเต็มปีของการเป็นสมาชิกครั้งหลังสุด ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะ
เคยเป็นสมาชิกมาแล้วกี่ครั้งก็ตาม โดยให้นับระยะเวลาการส่งชาระค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเท่านั้น สาหรับ
ผู้ที่งดส่งหุ้นรายเดือนจะไม่นาเดือนที่หยุดส่งหุ้นรายเดือนมาคานวณอายุสมาชิกเพื่อรับสวัสดิการ
ข้อ 49.ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสวัสดิการอื่นที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการกาหนด
ไว้ในประกาศของสหกรณ์
ข้อ 50.การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ จะจ่ายได้ไม่เกินเงินทุนสาธารณประโยชน์เท่าที่มีอยู่เท่านั้น
สหกรณ์ ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะลดจานวนการจ่ายเงินสวัสดิการน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้เมื่อเงินทุ น
สาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามข้อบังคับของสหกรณ์หมดลง หรือมีจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 51.บรรดาประกาศ คาสั่งหรือมติอื่ นใดที่มีก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า คณะกรรมการจะ
กาหนดขึ้นมาใหม่เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
บรรดาคาขอรับสวัสดิการของสมาชิกที่ยื่นไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการยื่นคาขอตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
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