
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 

วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวสมาชิก  พ.ศ.  2543  โครงการ  1 
(ส.ค.ส.1) 

…………………… 
 โดยที่คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยกองทุน  สวัสดิการของ
สหกรณใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  และขอบังคับของสหกรณ  เพื่อใหสมาชิกมี
หลักประกันชีวิตที่มั่นคง 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ  ขอ  2  (12)  (13)  ขอ 63 (9) ขอ 69 ขอ 70 และขอ  
84 (7) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  40  ในการประชุม  ครั้งที่  9/2543  เมื่อวันที่ 21  
สิงหาคม  2543  จึงใหกําหนดระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวสมาชิกข้ึนดังตอไปน้ี 
 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด วาดวยเงินสวัสดิการ
สงเคราะหสมาชิกและครอบครัวสมาชิก  พ.ศ.  2543 โครงการ  1  มีช่ือยอวา  ส.ค.ส.  1” 
 ขอ  2.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  วาดวยเงินกองทุน สวัสดิการเพื่อ
ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก  (โครงการ  1)  พ.ศ.  2532  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2542  ตลอดทั้งบรรดามติ  คําสั่งอื่นๆ  ในสวนที่มีหรือกําหนดไวแลว  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบน้ีและใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ   3.    ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ” หมายถึง  สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณที่ไดบริจาคเงินเขาเปนทุนสํารองตามระเบียบน้ี 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ 
  “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อุบลราชธานี  จํากัด 
  “ประธาน” หมายถึง ประธานในคณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อุบลราชธานี   จํากัด 
  “คูสมรส” หมายถึง   คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก 
  “บุตร”  หมายถึง   บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม 
  “บิดา-มารดา” หมายถึง  ผูใหกําเนิดสมาชิก 
  “ผูอุปการะ” หมายถึง   ผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก 
  “ผูอยูในอุปการะ” หมายถึง   ผูที่ ไดอ ยู ในความอุปการะของสมาชิกตลอดมาโดยจําเปน 
ตองมีผูอุปการะและการตายของสมาชิกทําใหผูน้ันไดรับความเดือดรอนลําบากเพราะขาดการอุปการะ 
 ขอ   4.   ใหโอนเงินกองทุนสวัสดิการ  ตามระเบียบสหกรณวาดวยเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัว
สมาชิก  (โครงการ 1)  พ.ศ.2532  และแกไขเพิ่มเ ติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2539  และแกไขเพิ่มเ ติม 
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2542  เขาเปนเงินทุนสํารองของสหกรณ  และใหโอนเงินสงเคราะหและเงินกองทุนดําเนินการ
ตามระเบียบสหกรณดังกลาว  เขาเปนเงินสวัสดิการรอจาย 
  ใหโอนสมาชิกตามระเบียบในวรรคแรกเขาเปนสมาชิกตามระเบียบน้ี 



 

 ขอ    5.   ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกันเองเปนคณะกรรมการ  มีจํานวนไมเกิน 5 คน โดยให
เปนประธานคนหน่ึง  เปนเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเงินสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด และตามระเบียบน้ี  และให
คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดเทากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งเลือกต้ังคณะกรรมการน้ัน 
ถากรรมการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกันเองข้ึนแทนตําแหนงที่วาง
น้ัน  กรรมการที่ไดรับเลือกแทนตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาที่ยังคงเหลือของคณะกรรมการ
ที่ตนแทนเทาน้ัน 
 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  เพื่อรวมปรึกษาหารือดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตามระเบียบน้ี  ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด  จึงถือเปนองคประชุมได  การลงมติหรือวินิจฉัยปญหาใด  ๆ  ใหถือคะแนนเสียง  เปนเสียงช้ีขาด 
 ขอ   6.   กรรมการในคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใด  ๆ  ดังตอไปน้ี 
  (1)    ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2)    ตาย 

(3)    ลาออก 
(4)    พนจากตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ 
(5)    โอนหรือยาย  หรือตองเดินทางไปรับราชการที่ตางจังหวัด 
(6)    คณะกรรมการดําเนินการลงมติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ใหถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว 

ขอ  7.  ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินการใหที่ประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบหรืออนุมัติแลวแตกรณี  และใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการน้ีใหสมาชิกทราบ
ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 
 ขอ  8.   ใหสหกรณจัดต้ังงบประมาณรายจายประจําป  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด โดยอนุมัติที่ประชุมใหญ  สมทบเขาเปนเงินสวัสดิการรอจายตามระเบียบน้ี 
 ขอ  9. การพิจารณาจายเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ   10.  สมาชิกหรือคูสมรสหรือบุตรของสมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑในขอ 9 
ไดถึงแกกรรมลง  สหกรณจะจายเงินสงเคราะหแกบุคคลตามที่สมาชิกแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรให
จายเงินสงเคราะหแกผูน้ัน  กรณีที่มิไดแสดงความจํานงไว  สหกรณจะจายใหแกบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) 
ตามลําดับ 
  (1)    คูสมรส 
  (2)    บุตร 
  (3)    บิดา-มารดา 
  (4)    ผูอุปการะ 
  (5)    ผูอยูในอุปการะ 
 กรณีที่สมาชิกมิไดระบุผูรับเงินสงเคราะห  หรือผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไดถึงแกกรรมกอนหรือไมมาแสดง
ตนขอรับเงินสงเคราะหตามกําหนด  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 



 

 ขอ   11.  การจายเงินสงเคราะหใหแกผูมีสิทธิตามขอ  10 ใหจายจากเงินสวัสดิการรอจาย ดังน้ี 
  (1)   กรณีถึงแกกรรมใหจายเงินสงเคราะหรายละ 100,000 บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน)    
  (2)  กรณีเปนสมาชิก  คูสมรส  บุตร  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดใน  
ขอ 9  มาแลวไมนอยกวา  10  ปบริบูรณ  และมีอายุครบ  60  ปบริบูรณ  ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเงิน
รายละไมตํ่ากวา 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถวน)  และไมเกิน  50,000 บาท  (หาหมื่นบาทถวน)  และ
หากสมาชิก  คูสมรส  บุตร  ผูน้ันถึงแกกรรมลงในภายหลัง  สหกรณจะจายเงินสงเคราะหใหแกผูมีสิทธิตามขอ 10  
อีกครั้งหน่ึง  แตเมื่อรวมกับจํานวนที่จายแลวขางตนตองไมเกิน 100,000  บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน) 
  (3)  การจายเงินคาจัดการศพสมาชิก  คูสมรส  บุตร  ที่ถึงแกกรรมในเบื้องตนใหประธาน
กรรมการอนุมัติจายไดไมเกินรอยละ  20  และไมเกิน  20,000  บาท  ในวันที่สหกรณไดรับเอกสารแจงการถึงแก
กรรมของผูน้ัน  และใหนําไปหักออกจากวงเงินในขอ (1) หรือ (2) ดวย 

ขอ    12.   เงินสวัสดิการน้ีไมถือวาเปนเงินมรดก  สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพึงจายใหแกบุคคลตาม
ขอ 10 แหงระเบียบน้ีเทาน้ัน  และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติการจายเงินไมวากรณีใด  ๆ  ถือ
เปนอันสิ้นสุดจะนําไปฟองรองมิได  และการจายเงินสงเคราะหทุกกรณี  ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการกอน 
 ขอ  13.  เมื่อสมาชิก  คูสมรส  บุตร  ไดถึงแกกรรมลง  ใหผูมีสิทธิรับเงินตามขอ 10  ย่ืนเรื่องขอรับเงิน
ตามแบบพรอมหลักฐานตามที่สหกรณกําหนด  เพื่อขอรับเงินสงเคราะหภายใน  90  วัน  นับจากวันที่สมาชิกถึง
แกกรรม หากพนกําหนดน้ีสหกรณจะแจงใหบุคคลตามขอ 10 มาดําเนินการขอรับใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน 
 ขอ  14.  เมื่อสมาชิก  คูสมรส  บุตร  และมีคุณสมบัติตามขอ 11(2) ใหย่ืนเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห
ตอสหกรณ   ภายใน  60  วัน   หากพนกําหนดน้ีสหกรณจะ ถือวาสมาชิกน้ันสละสิทธ์ิในการขอรับเงินสงเคราะห  
สหกรณจะนําเงินสงเคราะหน้ันไปจายในคราวเดียวตาม  ขอ  11(1)   
 ขอ  15.  สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะหักเงินสงเคราะหที่จะจายใหแกผูมีสิทธ์ิตามขอ 11  ชําระหน้ีทั้ง
ปวงของสมาชิกที่ไดเปนหน้ีผูกพันกับสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน 
 

 ทั้งน้ี    ต้ังแตวันที ่ 1  มกราคม  2544  เปนตนไป 
 

            กําหนดไว    ณ    วันที่  21  สิงหาคม  2543 
 

    สุนทร    หงษา 
     (นายสุนทร    หงษา) 
                ประธานกรรมการ 

              สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


