ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วาดวยเงินสวัสดิการเพื่อความมั่นคง พ.ศ.2543
(ก.ส.ค)
……………………
โดยที่คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
พ.ศ. 2539 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกไดมีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ
อาศัยอํานาจตามความในขอบัง คับ ของสหกรณออมทรัพยครูอุ บ ลราชธานี จํากัด ขอ 2(12) (13)
ขอ 69 ขอ 70 และขอ 84 (7) และโดยมติที่ป ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุม
ครั้ง ที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 21 สิง หาคม 2543 จึง ไดกําหนดระเบียบวาดวยสวัส ดิก ารเพื่อความมั่นคงไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยสวัส ดิก ารเพื่อความมั่นคง พ.ศ. 2543” มีชื่อเรียกวา
“ก.ส.ค.”
ขอ 2. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
พ.ศ. 2539 (ก.ส.ค.) และบรรดามติคําสั่งระเบียบที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณที่ไดบริจาคเงินเขาเปนทุนสํารอง ตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ
“คณะกรรมการดํา เนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อุบลราชธานี จํากัด
“ประธาน” หมายถึง ประธานในคณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
อุบลราชธานี จํากัด
“คูสมรส” หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร” หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
“บิดา-มารดา” หมายถึง ผูใหกําเนิดสมาชิก
“ผูอุปการะ” หมายถึง ผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ผูอยูในอุปการะ” หมายถึง ผูที่ไดอยูในความอุปการะของสมาชิกตลอดมาโดย
จําเปนตองมีผูอุปการะและการตายของสมาชิกทําใหผูนั้นไดรับความเดือดรอนลําบากเพราะขาดการอุปการะ
ข อ 4. ให โ อนเงิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก าร ตามระเบี ย บสหกรณ ว า ด ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ความมั่ น คง
พ.ศ.2539 (ก.ส.ค) เขาเปนทุนสํารองของสหกรณ และใหโอนเงินสงเคราะหและเงินกองทุนดําเนินการตาม
ระเบียบสหกรณดังกลาวเขาเปนเงินสวัสดิการรอจาย

ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกันเองเปนคณะกรรมการมีจํานวนไมเกิน 5 คน โดยใหเปน
ประธานคนหนึ่ง เปนเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงิ น สวั ส ดิ ก ารตามข อ บั ง คับ ของสหกรณ ออมทรั พ ย ค รู อุ บ ลราชธานี จํ ากั ด และระเบี ย บนี้ และให
คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดเทากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งเลือกตั้งกันเองขึ้นแทนตําแหนงที่วาง
นั้น กรรมการที่ไดรับเลือกแทนตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาที่ยังคงเหลือของคณะกรรมการ
ที่ตนแทนเทานั้น
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวมปรึกษาหารือดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตามระเบียบนี้ ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมน อยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุมได การลงมติหรือวินิจฉับปญหาใดๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑในการ
ตัดสิน กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 6. กรรมการในคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พนจากตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ
(5) โอนหรือยาย หรือตองเดินทางไปรับราชการที่ตางจังหวัด
(6) คณะกรรมการดําเนินการลงมติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ใหถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
ขอ 7. ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานระหวางเดือนใหคณะกรรมการดําเนินการทราบหรือ
อนุมัติแลวแตกรณีในวันประชุม ประจําเดือนของคณะกรรมการดําเนินการ และใหคณะกรรมการ ดําเนินกา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปเ กี่ยวกับ สวัส ดิก ารตามระเบียบนี้ใหส มาชิกทราบในวันประชุม ใหญสามัญ
ประจําป
ขอ 8 ใหสหกรณจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
โดยอนุมัติที่ประชุมใหญ สมทบเขาเปนเงินสวัสดิการรอจายตามระเบียบนี้
ขอ 9 การพิจ ารณาจายเงินสงเคราะหแกส มาชิก และครอบครัวสมาชิก ใหเ ปนไปตามหลัก เกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10. สมาชิกหรือคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑในขอ 9 ไดถึงแกกรรมลง สหกรณ
จะจายเงินสงเคราะหหากมีเงินเหลือจากขอ 11 ขอ 15 ใหแกบุคคลตามที่สมาชิกแสดงความจํานงเปนลาย
ลักษณอักษรใหจายเงินสงเคราะหแกผูนั้น กรณีที่มีไดแสดงความจํานงไว สหกรณจะจายใหแกบุคคลตาม (1) (2)
(3) (4) (5) ตามลําดับ
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดา-มารดา
(4) ผูอุปการะ
(5) ผูอยูในอุปการะ
กรณีที่สมาชิกมิไดระบุผูรับเงินสงเคราะหหรือผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไดถึงแกกรรมกอนหรือไมมาแสดง
ตนขอรับเงินสงเคราะหตามกําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ขอ 11. การจ า ยเงิน สงเคราะห แ ก ส มาชิ ก และคู ส มรสของสมาชิ ก ที่ มี คุ ณสมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด ตามขอ 9 แหงระเบียบนี้ ใหจายเงินสวัสดิการรอจายตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ถึงแกกรรม จายเงินสงเคราะหใหทายาทไมเกิน 300,000 บาท
(2) ถูกใหออกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิด จะจายเงินสงเคราะหใหสมาชิก
หรือคูสมรสตามหนี้สินที่สมาชิกหรือคูสมรสมีตอสหกรณ หักดวยเงินคาหุน แตไมเกิน
300,000 บาท หากมีเงินสงเคราะหเหลืออยูเทาใดก็ไมมีสิทธิขอรับเงินสวนที่เหลืออีก
เพราะถือวาไดรับเงินสงเคราะหเพื่อประกันหนี้ของตนครบถวนแลว สมาชิกและคูสมรส
แตละรายมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตาม (1) หรือ (2) เพียงครั้งเดียวเทานั้น
(3) กรณีเปนสมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 15 ป และมีอายุครบ 60
ปบริบูรณขึ้นไป ใหไดรับเงินสงเคราะหไมเกิน 70,000.- บาท
(4) สมาชิ ก หรื อ คู ส มรสที่ ไ ด รั บ เงิ น สงเคราะห ต ามข อ 11 (3) ไปแล ว ภายหลั ง
ไดถึงแกกรรมลง สหกรณจะจายเงินสงเคราะหใหแกผูมีสิทธิตามขอ 10 อีกครั้งหนึ่งเมื่อ
รวมกับจํานวนที่จายแลวตามขอ 11(3) ตองไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
ขอ 12. เงินสงเคราะหนี้ไมถือเปนเงินมรดก สหกรณยอมทรงสิทธิไวซึ่งสิทธิที่จะจายใหบุคคลที่ไดระบุไว
ตามขอ 10 แหงระเบียบนี้เทานั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ในการอนุมัติจายไมวากรณีใดๆ ถื อ
เปนอันสิ้นสุด จะนําไปฟองรองมิได
ขอ 13. เมื่อสมาชิก หรือคูสมรส ไดถึงแกกรรมลง ใหผูมีสิทธิรับเงินตามขอ 10 ยื่นเรื่องขอรับเงินตาม
แบบพรอมหลักฐานตามที่สหกรณกําหนด เพื่อขอรับเงินสงเคราะหภายใน 90 วัน นับจากวันที่สมาชิกถึงแก
กรรม หากพนกําหนดนี้สหกรณจะแจงใหบุคคลตามขอ 10 มาดําเนินการขอรับใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
เมื่อคณะกรรมการไดดําเนินการตามวรรคแรกแลว ปรากฏวาไมมีผูมีสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 10 มายื่น
เรื่องขอรับเงินสงเคราะห ใหนําเงินสงเคราะหดังกลาวเขารวมเปนเงินสวัสดิการรอจาย
ขอ 14 เมื่อสมาชิก หรือคูสมรส ที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑขอ 9 มีคุณสมบัติตามขอ
11 (3) ไดยื่นเรื่องราวของรับเงินสงเคราะหตอสหกรณ ภายใน 60 วัน หากพนกําหนดนี้สหกรณจะถือวา
สมาชิกนั้นสละสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห สหกรณจะนําเงินสงเคราะหนั้นไปจายในคราวเดียวตามขอ 11 (1)
ขอ 15 สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะหักเงินสวัสดิการที่จะจายใหสมาชิก คูสมรส ทายาท หรือผูมี
สิทธิรับเงิน เพื่อชําระหนี้สินทั้งปวงที่สมาชิกไดกอหนี้ผูกพันไวกับสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 เปนตนไป
กําหนดไว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2543
สุนทร หงษา
(นายสุนทร หงษา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

