ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรให้สวัสดิ กำรแก่สมำชิ ก พ.ศ. 2556
------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 75(9) และ
ข้อ 96(10) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2556 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การให้
สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2556"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 16 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การให้สวัสดิการแก่
สมาชิก พ.ศ. 2551 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ หรือระเบียบ
อื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
ข้อ 5 การให้สวัสดิการแก่สมาชิก แบ่งเป็น 8 กรณี คือ
(1) กรณีถงึ แก่กรรม
(2) กรณีประสบอุบตั เิ หตุ หรือเจ็บปว่ ยเป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต
(3) กรณีเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากงานประจา
(4) กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจา หรือย้ายไปต่างจังหวัด
(5) กรณีมงคลสมรส
(6) กรณีมที ายาทใหม่
(7) กรณีผเู้ ป็นโสด
(8) กรณีผสู้ งู อายุ
ข้อ 6 เงินทีจ่ ่ายเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกตาม ข้อ 5 ให้ตดั จ่ายจากกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกทีม่ อี ยู่ และทีไ่ ด้รบั จัดสรรเพิม่ เติมจากทีป่ ระชุมใหญ่ในการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
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ข้อ 7 การให้เงินสวัสดิการสมาชิกกรณีถงึ แก่กรรม สมาชิกผูใ้ ดถึงแก่กรรมในขณะทีเ่ ป็น
สมาชิกอยูใ่ นสหกรณ์น้ี สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ครอบครัวตามอายุการเป็นสมาชิกของผู้
ถึงแก่กรรม ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่เกิน 6 เดือน ให้ได้รบั สวัสดิการ 50,000 บาท
(2) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 100,000 บาท
(3) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 110,000 บาท
(4) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 120,000 บาท
(5) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 130,000 บาท
(6) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 140,000 บาท
(7) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 160,000 บาท
(8) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 180,000 บาท
(9) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 200,000 บาท
(10) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 220,000 บาท
(11) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 240,000 บาท
(12) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี ให้ได้รบั สวัสดิการ 260,000 บาท
(13) เป็นสมาชิกในสหกรณ์เกินกว่า 35 ปี ขึน้ ไป ให้ได้รบั สวัสดิการ 280,000 บาท
ข้อ 8 การให้สวัสดิการสมาชิกกรณีประสบอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วย เป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต
สมาชิกสหกรณ์ทป่ี ระสบอุบตั เิ หตุหรือเจ็บปว่ ยเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต สหกรณ์จะให้การสงเคราะห์ ดังนี้
(1) อุบตั เิ หตุเสียมือ 2 ข้าง หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 40,000 บาท
(2) อุบตั เิ หตุเสียเท้า 2 ข้าง หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 40,000 บาท
(3) อุบตั เิ หตุเสียสายตา 2 ข้าง หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 40,000 บาท
(4) อุบตั เิ หตุเสียมือและเท้า หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 40,000 บาท
(5) อุบตั เิ หตุเสียสายตาและมือ หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 40,000 บาท
(6) อุบตั เิ หตุเสียมือข้างหนึ่ง หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 20,000 บาท
(7) อุบตั เิ หตุเสียเท้าข้างหนึ่ง หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 20,000 บาท
(8) อุบตั เิ หตุเสียตาข้างหนึ่ง หรือสูญเสียสมรรถภาพโดยสิน้ เชิง ให้รายละ 20,000 บาท
(9) ทุพพลภาพโดยสิน้ เชิงจากอุบตั เิ หตุ (อัมพาตหรือพิการทัง้ ตัว) ให้รายละ 40,000 บาท
(10) อุบตั เิ หตุเสียอวัยวะอื่น ๆ หรือเจ็บปว่ ยเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการทีจ่ ะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่ตอ้ งไม่เกินรายละ 15,000 บาท
ข้อ 9 การให้สวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากงานประจา สมาชิก
สหกรณ์ทเ่ี กษียณอายุราชการ หรือพ้นจากงานประจา สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ
1,000 บาท การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นบั ตัง้ แต่เดือนทีเ่ ป็นสมาชิก เศษตัง้ แต่ 6 เดือน ขึน้ ไปให้นบั เป็น 1 ปี
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ข้อ 10 การให้สวัสดิการสมาชิกกรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจา หรือย้ายไปต่างจังหวัด
สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้
(1) สมาชิกทีล่ าออกจากราชการ หรืองานประจา ให้ปีละ 700 บาท
(2) สมาชิกทีย่ า้ ยไปต่างจังหวัด และต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ปีละ 500 บาท
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นบั แต่เดือนทีเ่ ป็นสมาชิก เศษตัง้ แต่ 6 เดือน ขึน้ ไป ให้นบั เป็น 1 ปี
ทัง้ นี้ สมาชิกที่จ ะมีส ิท ธิไ ด้ร บั สวัส ดิการนี้ จะต้องมีอายุการเป็ น สมาชิกต่อเนื่ องมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้อ 11 การให้สวัสดิการสมาชิกกรณีมงคลสมรส เพื่อแสดงความยินดีกบั สมาชิกสหกรณ์ท่มี กี าร
สมรสกันคนหนึ่งคนใดเป็นสมาชิกหรือทัง้ สองคนเป็นสมาชิกก็ตาม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้ครัง้ เดียวในชีวติ
เป็นเงิน 1,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิกทัง้ สองคนให้ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งใช้สทิ ธิ ์เพียงคนเดียว โดยให้สมาชิกทาหนังสือยืน่
ต่อสหกรณ์ พร้อมทัง้ แนบหลักฐาน สาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ และสาเนาทะเบียนสมรส ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่
วันทีจ่ ดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีมสี มาชิคนหนึ่งสมรสแล้วก่อนระเบียบสวัสดิการถือใช้ ไม่มี
สิทธิขอรับสวัสดิการ ถ้าต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าได้ จดทะเบียนหย่ากันแล้ว ได้มกี ารจดทะเบียนสมรสใหม่ สมาชิก
ผูน้ ้ีมสี ทิ ธิ ์ขอรับสวัสดิการนี้ได้เป็นครัง้ แรก และครัง้ เดียวของเขาเท่านัน้ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในครัง้ ต่อไปอีก)
ข้อ 12 การให้สวัสดิการสมาชิกกรณีมที ายาทใหม่ เพื่อแสดงความยินดีกบั สมาชิกสหกรณ์ท่ี
สมรสแล้วมีทายาทสืบสกุล สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้ทุกครัง้ ครอบครัวละ 1,000 บาท เมื่อสามีหรือภรรยา
เป็ นสมาชิกเพียงคนเดียว ถ้าเป็ นสมาชิกทัง้ สองคนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ส ิทธิ ์เพียงคนเดียว โดยให้สมาชิก
ทาหนังสือยืน่ ต่อสหกรณ์พร้อมทัง้ แนบหลักฐานสาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ และสาเนาสูตบิ ตั รของทายาท ภายใน 60
วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั สูตบิ ตั รของทายาท
ข้อ 13 การให้สวัสดิการสมาชิกกรณีผเู้ ป็นโสด เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่สมาชิกผู้เป็นโสดที่ม อี ายุ
ครบ 60 ปีบริบรู ณ์ (นับอายุวนั เกษียณอายุจากทางราชการ) สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 3,000 บาท
โดยให้สมาชิกทาหนังสือยืน่ ต่อสหกรณ์พร้อมทัง้ แนบหลักฐานสาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์และสาเนาทะเบียนบ้าน
ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั เกษียณอายุราชการ
ข้อ 14 การให้สวัสดิการแก่สมาชิกกรณีผสู้ งู อายุ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่สมาชิก
ผูส้ งู อายุ (นับอายุตามวัน เดือน ปีเกิดจากบัตรประจาตัวประชาชน) และต้องมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 10 ปี กาหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
(1) อายุ 65 ปี
ให้ได้รบั จานวนเงิน 1,500 บาท
(2) อายุ 70 ปี
ให้ได้รบั จานวนเงิน 2,000 บาท
(3) อายุ 75 ปี
ให้ได้รบั จานวนเงิน 2,500 บาท
(4) อายุ 80 ปีขน้ึ ไป จ่ายให้ทุกปี ๆ ละ จานวนเงิน 3,000 บาท
โดยให้สมาชิกทาหนังสือยืน่ ต่อสหกรณ์พร้อมทัง้ แนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ภายใน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ ายุครบตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
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ข้อ 15 การนับเวลาการเป็นสมาชิกในกรณีถงึ แก่กรรม กรณีเกษียณอายุราชการ หรือ พ้นจากงาน
ประจาและกรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจา หรือย้ายไปต่างจังหวัด ให้นับเฉพาะการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ครัง้ หลังสุด และสมาชิกทีโ่ อนมาจากสหกรณ์อ่นื ให้นบั เฉพาะการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด เท่านัน้
ข้อ 16 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีถึงแก่กรรม ให้แก่บุคคลที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมทา
หนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ บั เงินสวัสดิการไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
ถ้าสมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรมมิได้ทาหนังสือแสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลซึง่ สมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรมได้
แสดงเจตนาไว้ได้ถงึ แก่กรรมก่อนสมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรมหรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็ให้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ทายาท
ตามลาดับ ดังนี้
1. คู่สมรสทีช่ อบด้วยกฎหมาย
2. บุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย
3. บิดา และมารดา
เมื่อปรากฏว่า บุคคลในลาดับก่อนตามวรรคสองมีชวี ติ อยู่ บุคคลในลาดับถัดไปไม่มสี ทิ ธิ ์ได้รบั
เงินสวัสดิการ ถ้าผูม้ สี ทิ ธิ ์ได้รบั เงินสวัสดิการตามความในวรรคสองลาดับเดียวกันมีหลายคน ให้แบ่งจ่ายคนละ 1
ส่วน เท่า ๆ กัน ในการจ่าย สหกรณ์อาจจ่ายให้แก่ผซู้ ง่ึ บุคคลในลาดับนัน้ มอบหมาย โดยทาเป็นหนังสือตามแบบที่
สหกรณ์กาหนดก็ได้
ข้อ 17 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผมู้ สี ทิ ธิ ์รับเงินสวัสดิการแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการทราบ และ
ขอรับเงินสวัสดิการ พร้อมทัง้ แนบหลักฐาน เอกสารใบมรณบัตร ทะเบียนสมรส และทะเบียนบ้าน ภายใน
กาหนด 1 ปี นับแต่วนั ถึงแก่กรรม หรือวันทีร่ ู้ หรือควรจะรูว้ า่ ถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมด
สิทธิ ์ในการรับเงินสวัสดิการนี้
ข้อ 18 การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกกรณีประสบอุบตั เิ หตุ หรือเจ็บปว่ ยเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
ให้สมาชิกยืน่ เรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับเงิน พร้อมทังแนบหลั
้
กฐานใบรับรองของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ใบแจ้งความ (กรณีประสบอุบตั เิ หตุ) ใบรับรองแพทย์ ภายในกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
หรือเจ็บปว่ ยเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
ข้อ 19 การจ่ายเงินสวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากงานประจา ให้ สมาชิก
ทีค่ รบเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากงานประจา ทาหนังสือยืน่ ต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินสวัสดิการ พร้อมทัง้
แนบหลักฐาน ทะเบียนบ้าน และคาสั ่งของทางราชการหรืองานประจา ภายในกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ทีเ่ กษียณอายุ
ราชการหรือพ้นจากงานประจา เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ ์ในการรับเงินสวัสดิการ
ข้อ 20 การจ่ายเงินสวัสดิการกรณีลาออกจากราชการหรืองานประจา หรือย้ายไปต่างจังหวัดให้ทา
หนังสือยืน่ ต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินสวัสดิการพร้อมทัง้ แนบหลักฐาน สาเนาคาสั ่งของทางราชการหรืองาน
ประจา ภายใน 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ได้รบั คาสั ่งของทางราชการหรืองานประจาอนุญาตให้ลาออกหรือย้ายไป
ต่างจังหวัด เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ ์ในการรับเงินสวัสดิการนี้ ส่วนสมาชิกสหกรณ์ทย่ี า้ ยไป
ต่างจังหวัด ต้องให้คณะกรรมการมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกจึงจะได้รบั เงินสวัสดิการนี้
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ข้อ 21 สหกรณ์ทรงไว้ซง่ึ สิทธิ ์ทีจ่ ะงดจ่าย หรือลดจานวนเงินสวัสดิการลงน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ หรือหักเป็นเงินเพื่อชาระหนี้ในกรณีต่อไปนี้
(1) งดจ่าย เมื่อสมาชิกที่ขอรับเงินสวัสดิการกรณีถงึ แก่กรรม หรือกรณีประสบอุบตั เิ หตุ
ได้ถงึ แก่กรรม หรือประสบอุบตั เิ หตุ เนื่องจากการกระทาความผิดทางอาญา
(2) งดหรือลดการจ่ายต่ากว่าหลักเกณฑ์ เมื่อปรากฏว่าเงินกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกหมดลงหรือเหลือไม่เพียงพอทีจ่ ะจ่ายให้กบั สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิ ์ได้รบั การสงเคราะห์
(3) สหกรณ์ทรงไว้ซง่ึ สิทธิ ์ทีจ่ ะนาเงินสงเคราะห์ทงหมดไปช
ั้
าระหนี้ทส่ี มาชิกมีอยู่
ต่อสหกรณ์ก่อนถ้ามีเงินเหลือก็จะจ่ายให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ ์รับเงินต่อไป
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2556
รมย์ พะโยม
(นำยรมย์ พะโยม)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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