
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
วาดวยเงินสวัสดิการเพ่ือความมั่นคง  พ.ศ.2543 

(ก.ส.ค) 
…………………… 

 โดยที่คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 
พ.ศ. 2539 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  เพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกไดมีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  ขอ 2(12) (13) 
ขอ  69  ขอ  70  และขอ  84  (7)  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  40  ในการประชุม  
ครั้งที่  9/2543  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2543  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการเพื่อความมั่นคงไว
ดังตอไปน้ี 
 ขอ  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบวาดวยสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2543” มีช่ือเรียกวา  
“ก.ส.ค.” 
 ขอ  2.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  วาดวยสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 
พ.ศ. 2539 (ก.ส.ค.)  และบรรดามติคําสั่งระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 
 ขอ  3.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด  
  “สมาชิก”    หมายถึง   สมาชิกสหกรณที่ไดบริจาคเงินเขาเปนทุนสํารอง ตามระเบียบน้ี 
  “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   ผูที่ไดอยูในความอุปการะของสมาชิกตลอดมาโดย 
จําเปนตองมีผูอุปการะและการตายของสมาชิกทําใหผูน้ันไดรับความเดือดรอนลําบากเพราะขาดการอุปการะ 
 ขอ 4. ใหโอนเงินกองทุนสวัสดิการ ตามระเบียบสหกรณวาดวยเงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 
พ.ศ.2539 (ก.ส.ค)  เขาเปนทุนสํารองของสหกรณ  และใหโอนเงินสงเคราะหและเงินกองทุนดําเนินการตาม
ระเบียบสหกรณดังกลาวเขาเปนเงินสวัสดิการรอจาย 
 
 



 

 ขอ  5.  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกันเองเปนคณะกรรมการมีจํานวนไมเกิน  5  คน  โดยใหเปน
ประธานคนหน่ึง  เปนเลขานุการคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ  โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี  จํากัด  และระเบียบน้ี  และให
คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดเทากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการ  ซึ่งเลือกต้ังกันเองข้ึนแทนตําแหนงที่วาง
น้ัน  กรรมการที่ไดรับเลือกแทนตําแหนงที่วาง  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาที่ยังคงเหลือของคณะกรรมการ
ที่ตนแทนเทาน้ัน 
 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  เพื่อรวมปรึกษาหารือดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตามระเบียบน้ี  ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด  จึงถือเปนองคประชุมได  การลงมติหรือวินิจฉับปญหาใดๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑในการ
ตัดสิน  กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
 ขอ  6.  กรรมการในคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดๆ ดังตอไปน้ี 

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

 ขอ  7.  ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานระหวางเดือนใหคณะกรรมการดําเนินการทราบหรือ
อนุมัติแลวแตกรณีในวันประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการ  และใหคณะกรรมการ ดําเนินกา  
รายงานผลการดําเนินงานประจําปเกี่ยวกับสวัสดิการตามระเบียบน้ีใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญ
ประจําป 
 ขอ  8  ใหสหกรณจัดต้ังงบประมาณรายจายประจําป  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
โดยอนุมัติที่ประชุมใหญ  สมทบเขาเปนเงินสวัสดิการรอจายตามระเบียบน้ี 
 ขอ  9  การพิจารณาจายเงินสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ขอ  10.  สมาชิกหรือคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑในขอ 9 ไดถึงแกกรรมลง สหกรณ
จะจายเงินสงเคราะหหากมีเงินเหลือจากขอ  11  ขอ  15  ใหแกบุคคลตามที่สมาชิกแสดงความจํานงเปนลาย
ลักษณอักษรใหจายเงินสงเคราะหแกผูน้ัน  กรณีที่มีไดแสดงความจํานงไว  สหกรณจะจายใหแกบุคคลตาม (1) (2) 
(3) (4) (5) ตามลําดับ 

(1) คูสมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดา-มารดา 
(4) ผูอุปการะ 
(5) ผูอยูในอุปการะ 

กรณีที่สมาชิกมิไดระบุผูรับเงินสงเคราะหหรือผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไดถึงแกกรรมกอนหรือไมมาแสดง
ตนขอรับเงินสงเคราะหตามกําหนด  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 
 
 



 

ขอ 11. การจายเงินสงเคราะหแกสมาชิกและคูสมรสของสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด  ตามขอ  9  แหงระเบียบน้ี  ใหจายเงินสวัสดิการรอจายตามหลักเกณฑ  ดังน้ี 

(1) ถึงแกกรรม  จายเงินสงเคราะหใหทายาทไมเกิน  300,000  บาท 
(2) ถูกใหออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด  จะจายเงินสงเคราะหใหสมาชิก

หรือคูสมรสตามหน้ีสินที่สมาชิกหรือคูสมรสมีตอสหกรณ  หักดวยเงินคาหุน  แตไมเกิน  
300,000  บาท  หากมีเงินสงเคราะหเหลืออยูเทาใดก็ไมมีสิทธิขอรับเงินสวนที่เหลืออีก
เพราะถือวาไดรับเงินสงเคราะหเพื่อประกันหน้ีของตนครบถวนแลว  สมาชิกและคูสมรส
แตละรายมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตาม (1) หรือ (2)   เพียงครั้งเดียวเทาน้ัน 

(3)    กรณีเปนสมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิกมาแลวไมนอยกวา  15  ป  และมีอายุครบ  60  
ปบริบูรณข้ึนไป  ใหไดรับเงินสงเคราะหไมเกิน  70,000.- บาท 

(4)     สมาชิกหรือคูสมรสที่ ไดรับ เงินสงเคราะหตามขอ 11 (3) ไปแลวภายหลั ง 
ไดถึงแกกรรมลง  สหกรณจะจายเงินสงเคราะหใหแกผูมีสิทธิตามขอ 10  อีกครั้งหน่ึงเมื่อ
รวมกับจํานวนที่จายแลวตามขอ  11(3)  ตองไมเกิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

 ขอ  12.  เงินสงเคราะหน้ีไมถือเปนเงินมรดก  สหกรณยอมทรงสิทธิไวซึ่งสิทธิที่จะจายใหบุคคลที่ไดระบุไว
ตามขอ  10  แหงระเบียบน้ีเทาน้ัน  และมติของคณะกรรมการดําเนินการ  ในการอนุมัติจายไมวากรณีใดๆ  ถือ
เปนอันสิ้นสุด จะนําไปฟองรองมิได 
 ขอ  13. เมื่อสมาชิก  หรือคูสมรส  ไดถึงแกกรรมลง  ใหผูมีสิทธิรับเงินตามขอ 10  ย่ืนเรื่องขอรับเงินตาม
แบบพรอมหลักฐานตามที่สหกรณกําหนด  เพื่อขอรับเงินสงเคราะหภายใน  90  วัน  นับจากวันที่สมาชิกถึงแก
กรรม  หากพนกําหนดน้ีสหกรณจะแจงใหบุคคลตามขอ 10  มาดําเนินการขอรับใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน 
 เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามวรรคแรกแลว  ปรากฏวาไมมีผูมีสิทธิตามที่ระบุไวในขอ  10  มาย่ืน
เรื่องขอรับเงินสงเคราะห  ใหนําเงินสงเคราะหดังกลาวเขารวมเปนเงินสวัสดิการรอจาย 
 ขอ 14  เมื่อสมาชิก  หรือคูสมรส  ที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑขอ  9  มีคุณสมบัติตามขอ 
11 (3)  ไดย่ืนเรื่องราวของรับเงินสงเคราะหตอสหกรณ  ภายใน  60  วัน  หากพนกําหนดน้ีสหกรณจะถือวา
สมาชิกน้ันสละสิทธ์ิในการขอรับเงินสงเคราะห สหกรณจะนําเงินสงเคราะหน้ันไปจายในคราวเดียวตามขอ  11 (1) 
 ขอ  15  สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะหักเงินสวัสดิการที่จะจายใหสมาชิก  คูสมรส  ทายาท  หรือผูมี
สิทธิรับเงิน  เพื่อชําระหน้ีสินทั้งปวงที่สมาชิกไดกอหน้ีผูกพันไวกับสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน 
 

 ทั้งน้ี    ต้ังแตวันที ่  1  มกราคม  2544    เปนตนไป 
 

            กําหนดไว  ณ  วันที่  21  สิงหาคม  2543 
 

   สุนทร    หงษา 
     (นายสุนทร    หงษา) 
               ประธานกรรมการ 

             สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี   จํากัด 
 

   
 
 
 
 


