
 

 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวยทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณขอ 80 (7) และขอ 112 (12) และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ชุดที่ 50 คร้ังที่ 12/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 กําหนดระเบียบ 

วาดวยทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวไว ดังตอไปนี ้
 

หมวด 1 

ขอความท่ัวไป 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยทุนสวัสดิการแกสมาชิกและ

ครอบครัว พ.ศ. 2562” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือ

สวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบียบคําส่ังหรือมติอ่ืนใด ที่กําหนดไวแลวขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนีแ้ละใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ระเบียบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสวัสดิการแกสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิก 

ขอ 5 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ   หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 สมาชิก   หมายความวา   สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ไมรวมถึง 

     สมาชิกสมทบ 

  ประธานกรรมการ หมายความวา     ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 คณะกรรมการ  หมายความวา   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 อุบัติเหตุ  หมายความวา เหตุการณที่เกิดข้ึนอยางฉับพลันและทําใหเกิดผลที่มิไดเจตนา 

    หรือมุงหวังจนทําใหเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตา  

    หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

 ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หมายความวา ทุพพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบอาชีพการงานใน

       อาชีพประจําหรืออาชีพอ่ืน ๆ 

 สูญเสียสายตา   หมายความวา  ตาบอดสนิท และไมมีทางรักษาใหหายขาดไดตลอดไป 

  อุบัติภัย  หมายความวา   อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 

  อายุการเปนสมาชิก หมายความวา ใหนับอายุการเปนสมาชิกคร้ังลาสุดโดยไมใหนับรวมอายุการ 

      เปนสมาชิกของสหกรณเดิมท่ีโอนยายมา 

 ขอ 6 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด ความเห็นของ

คณะกรรมการเปนที่ส้ินสุด  

 



 ขอ 7 เงินท่ีจะนําเขาบัญชีเงินทุนนี้ คือ 

  (1) เงนิท่ีสหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปตามมติท่ีประชุมใหญ ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 28(7) 

  (2) เงนิอุดหนุน เงินบริจาค เงินชวยเหลือหรือเงินอื่นใดท่ีไดรับจากบุคคลองคการ หรือสถาบันเพ่ือการนี้ 
 

หมวด 2 

ทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก 

 ขอ 8 ใหสหกรณจัดใหมีทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิกตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑดังน้ี 

  (1) ใหทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก มีจํานวนทุนและจํานวนเงินแตละทุนเปนไปตามประกาศของ

สหกรณ 

  (2) ผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตร ตองเปนสมาชิกติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวัน 

รับสมัคร ซ่ึงบุตร หมายถึงบุตรรวมถึงบุตรบุญธรรมท่ีชอบดวยกฎหมาย และบุตรของสมาชิกตองกําลังศึกษาอยู               

ในปการศึกษาท่ีขอรับทุนการศึกษาสําหรับปน้ัน ๆ ดวยโดยสมาชิกและบุตรนั้นตองไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาของบุตร

สมาชิกในปที่ผานมา 

  (3) บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนตองมีอายุต้ังแต 5 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ มีสถานภาพเปนโสดและ

ตองไมเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ สมาชิกสามารถขอรับทุนไดสมาชิกละ 1 ทุนตอบุตรตอปเทานั้น 

  (4) สมาชิกผูมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตองย่ืนคําขอรับทุนตามแบบพิมพของสหกรณ 

พรอมหลักฐานตาง ๆ ภายในวันเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

  (5) ใหคณะกรรมการจัดใหมีการจับสลาก ผูมีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกจากรายช่ือผูขอรับ

ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในขอ 8 (1) ในการประชุมใหญสามัญประจําป 

  (6) ใหคณะกรรมการประกาศผลการจับสลากตามขอ (5) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประชุมใหญสามัญ

ประจําป 

  หากสมาชิกผูใดมีขอทักทวงผลการจับสลากใหแจงเปนหนังสือกับประธานกรรมการภายใน 7 วัน

นับต้ังแตวันที่ประกาศผลการจับสลากหากพนกําหนดน้ีแลวถือวาสมาชิกผูน้ันหมดสิทธิการทักทวงดังกลาว 

  (7) ใหสหกรณจายเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกโดยการจายเงินผานบัญชีเงินฝากออมทรัพยทั่วไป

ของสมาชิกที่เปดไวกับสหกรณตามระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันท่ีประกาศผล

การจับสลาก 
 

หมวด  3 

เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 

ขอ 9 เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ สหกรณจายใหสมาชิกตามหลักเกณฑในแตละกรณีดังนี้ 

 (1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา จายใหอัตราระหวาง 2,000 บาทถึง 10,000 บาทตามประเภทของ

การสูญเสีย ท่ีคณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 (2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จายใหตามหลักเกณฑดังนี้ 

ก. เปนสมาชิกต้ังแต         1 ป ถึง  5 ป    รายละ  15,000 บาท 

ข. เปนสมาชิกเกินกวา      5 ป ถึง 10 ป   รายละ  20,000 บาท 

ค. เปนสมาชิกเกินกวา    10 ป ข้ึนไป    รายละ  25,000 บาท 



ขอ 10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขที่จําเปนอ่ืนเก่ียวกับการจายเงินสวัสดิการ ตามขอ 9 โดย

กําหนดไวในประกาศของสหกรณ 

 ขอ 11 เงินสวัสดิการตามขอ 9 ใหเปนสิทธิเฉพาะตัวสมาชิกเทานั้น 

 ขอ 12 หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุครั้งใหม ใหมีสิทธิตามขอ 9 ไดอีก 

 ขอ 13 ใหผูมีสิทธิไดรับเงินในขอ9แจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานที่จําเปน เชน ใบรับรองแพทย สําเนา

ทะเบียนบาน หรือหลักฐานอื่นใดท่ีจําเปนตอคณะกรรมการดําเนินการโดยกําหนดเวลาย่ืนขอรบัสวัสดิการดังน้ี 

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตาใหแจงภายใน 90 วันนับแตวันท่ีแพทยลงความเห็นรับรองการ

สญูเสียอวัยวะและสายตาเม่ือพนกําหนดนี้แลวถือวาสละสิทธ์ิ 

(2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหแจงภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีแพทยลงความเห็นรับรองการตกเปน

บุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเมื่อพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ 14 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการตามขอ 9 ใหบุคคลดังตอไปนี้ 

 (1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหจายแกสมาชิก 

(2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหจายแกคูสมรสหรือบุตร หรือบิดาหรือมารดา ตามลําดับ  

    ขอ 15 กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและยังมีหนี้สินคางชําระอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงินท่ีจะจายตามที่

กําหนดไวในขอ 9 มาหักชําระหนี้ของสมาชิกที่คางชําระอยู ท้ังหมดกอนเวนแตกรณีที่มี เหตุผลและความจําเปน 

คณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณี 

ขอ 16 สหกรณยอมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะงดจายเงินสวัสดิการ หากปรากฏวาสมาชิกกระทําความผิดทางอาญา 

ยกเวน การกระทําความผิดโดยประมาท 

ขอ 17 ใหคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาอนุมัติจายเงินสวัสดิการ ตามขอ 9 ตามลําดับคํารองขอท่ีย่ืนขอรับ

เงินและตองใหผูรับเงิน ทาํหลักฐานการรับเงนิไวใหแกสหกรณ 
  

หมวด4 

เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย 

สหกรณจะใหความชวยเหลือแกสมาชิกสหกรณฯ เก่ียวกับท่ีอยูอาศัยที่ประสบอุบัติภัยตามสมควร 

ขอ 18 สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย  ตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานท่ีประสบอุบัติภัย 

 ขอ 19 เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัยจะจายใหแกสมาชิกเทานั้น ตามหลักเกณฑดังนี้ 

   (1)  เปนสมาชิกต้ังแต       2  ป  ถึง  5 ป    ไมเกินรายละ  10,000  บาท 

  (2)  เปนสมาชิกเกินกวา    5  ป   ถึง 10 ป   ไมเกินรายละ  15,000  บาท 

   (3)  เปนสมาชิกเกินกวา   10 ป   ข้ึนไป      ไมเกินรายละ  20,000  บาท 

  ในกรณีมีสมาชิกประสบอุบัติภัยเปนจํานวนมากในคราวเดียวกันการพิจารณาใหความชวยเหลือใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 20 เมื่อสมาชิกประสบอุบัติภัยใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมแนบเอกสารหลักฐานสําเนาทะเบียนบานท่ี

ระบุหรืออําเภอรับรอง หนังสือรับรองการประสบภัยของสวนราชการ และรูปถายที่อยูอาศัยที่ประสบอุบัติภัยถึง

คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาขอรับเงินสวัสดิการภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันท่ีประสบอุบัติภัย เมื่อพน

กําหนดนี้แลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ 21 ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงต้ังกรรมการจํานวน 3 คน เปนผูพิสูจนการประสบอุบัติภัยของสมาชิก

แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 



หมวด 5 

เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต 

ขอ 22 สมาชิกผูใดเสียชีวิตในขณะที่เปนสมาชิกอยูในสหกรณน้ีใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑดังนี้ 

 (1) เปนสมาชิกตั้งแต         1  ป ถึง   5 ป    รายละ   20,000  บาท 

  (2) เปนสมาชิกเกินกวา      5  ป ถึง 10 ป     รายละ   30,000  บาท 

   (3) เปนสมาชิกเกินกวา    10 ป ถึง 15 ป    รายละ   40,000  บาท 

(4) เปนสมาชกิเกินกวา   15 ป ถึง 20 ป   รายละ   50,000  บาท 

(5) เปนสมาชกิเกินกวา    20 ป ข้ึนไป   รายละ   60,000  บาท 

ขอ 23 คูสมรสของสมาชิกผูใดท่ีไมไดเปนสมาชิกสามัญของสหกรณเมื่อถึงแกกรรมใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการก่ึง

หนึ่งของอัตราท่ีกําหนดไว  ในขอ 22   

ขอ 24 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิตใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 

  (1) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตใหจายแกผูมีช่ือระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือต้ัง ผู รับโอน

ประโยชน หรือคูสมรส หรือบุตร หรือบิดาหรือมารดาหรือทายาทตามกฎหมายเปนผูรับตามลําดับ 

  (2) ในกรณีคูสมรสเสียชีวิตใหจายแกสมาชิกเปนผูรับ 

ขอ 25 เมื่อสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิต ใหผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามขอ 24 แจงเปนหนังสือขอรับเงิน

สวัสดิการพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสําเนาใบมรณะบัตรและสําเนาทะเบียนบานพรอมทั้งแสดงเอกสารฉบับจริงถึง

คณะกรรมการดําเนินการ ภายในกําหนด 90 วัน นบัต้ังแตวันท่ีเสียชีวิต เมื่อพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ 26 สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดจายเงินสวัสดิการ ตามขอ 22 และขอ 23 หากปรากฏวาสมาชิกหรือคู

สมรสของสมาชิกกระทําความผิดทางอาญา ยกเวนกระทําความผิดโดยประมาท 

ขอ 27 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติจายเงินสวัสดิการ ตามขอ 22 และขอ 23 ตามลําดับคํารอง

ขอที่ย่ืนขอรับเงิน และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ   
 

หมวด 6 

เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป 

ขอ 28 สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปตองเปนสมาชิกผูมีอายุ 60 ปบริบูรณนับต้ังแต

วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และตองมีบัญชีเงนิฝากออมทรัพยกับสหกรณ 

ขอ 29 เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกอายุครบ 60 ป ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 5 ป จายใหแกสมาชิกเพียง          

ครั้งเดียวตามจํานวนอายุการเปนสมาชิก โดยจายปละ 2,000 บาท คูณจํานวนอายุการเปนสมาชิกสหกรณ สูงสุดไมเกิน              

50,000 บาท 

 ขอ 30 ใหสมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินตามขอ 29 แจงเปนหนังสือพรอมแนบสําเนาทะเบียนบานหรือหลักฐานอ่ืนใด

ท่ีจําเปนพรอมท้ังแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงคณะกรรมการดําเนินการ ภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันที่อายุ 60 ปบริบูรณ 

เม่ือพนกําหนดนี้แลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ขอ 31 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจายเงินสวัสดิการตามขอ 29 ตามลําดับคํารองที่ย่ืนขอรับเงินและ

ตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ  
 

 

 

 

 



หมวด 7 

การประกันชีวิตและทรัพยสิน 

 ขอ 32 ใหสหกรณจัดใหมีการประกันชีวิตและทรัพยสินสําหรับสมาชิกโดยสมัครใจ โดยการคัดเลือก ผูใหบริการ

ประกันชีวิตและทรัพยสินที่มีความมั่นคงเปนผูใหบริการแกสมาชิก สหกรณอาจกําหนดใหมีสวนลดของเบ้ียประกันสําหรับ

สมาชิกตามสมควร  

 ประเภทของการประกันชีวิตและทรัพยสิน ผูใหบริการ สวนลดของเบ้ียประกันตลอดจนเง่ือนไขอื่นที่ จําเปนให

คณะกรรมการกําหนดไวในประกาศของสหกรณ 
 

หมวด 8 

เงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก 

 ขอ 33 สมาชิกที่มีสิทธิไดรับเงนิสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 3 ป 

 ขอ 34 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกดังนี้ 

(1) สําหรับศพบิดาหรือมารดา จายใหแกสมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เปนบุตร จํานวน 3,000 บาทตอ

ศพ ซ่ึงบิดาหรือมารดาที่ถึงแกกรรมตองมิไดเปนสมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิก 

(2) สําหรับศพบุตรสมาชิก ไมรวมบุตรบุญธรรม ที่อายุไมเกิน 25 ป มีสถานภาพเปนโสดตองมิไดเปน

สมาชิกของสหกรณใหจายแกสมาชิกที่เปนบิดาหรือมารดา จํานวน 3,000 บาทตอศพ  

 ขอ 35 เมื่อบิดาหรือมารดาของสมาชิกไดถึงแกกรรมใหสมาชิกคนหน่ึงหรือหลายคนท่ีเปนบุตรหรือเมื่อบุตร

สมาชิกไดถึงแกกรรมใหสมาชิกท่ีเปนบิดาหรือมารดา แจงเปนหนังสือพรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาใบมรณะบัตร 

สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกและบุตรที่ถึงแกกรรม พรอมท้ังแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงคณะกรรมการดําเนินการ              

เพ่ือขอรับเงินสวัสดิการ ภายในกําหนด 90 วันนับตั้งแตวันที่ถึงแกกรรมเมื่อพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสิทธ์ิ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกให

เปนไปตามระเบียบนี้และใหผูรับเงนิทําหลักฐานการรับเงนิไวใหแกสหกรณ  
 

หมวด 9 

เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 

 ขอ 36 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับสมาชิกที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขในไมนอย

กวา 3 คืนติดตอกัน จํานวน 1,500 บาท จายเพียงครั้งเดียวตอป โดยตองเปนการเขารับการรักษาพยาบาลตั้งแตวันที่

ระเบียบนี้ใชบังคับเปนตนไป สมาชิกที่มีสิทธ์ิขอรับเงินตองเปนสมาชิกมาไมนอยกวา 5 ป 

 ขอ 37 ใหสมาชิกที่เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขในแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนา

บัตรประจําตัว และสําเนาใบเสร็จคารักษาพยาบาล หรือหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเปนคนไขในไมนอยกวา           

3 คืน พรอมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 90 วันนับต้ังแตวันท่ีออก

จากสถานพยาบาล เมื่อพนกําหนดน้ีแลวถือวาสละสทิธ์ิ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลใหเปนไปตามระเบียบน้ีและให

ผูรับเงนิทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ  

 

 

 
 



หมวด 10 

เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

 ขอ 38 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสซ่ึงมีอายุ 70 ปเปนตนไปต้ังแตวันที่ระเบียบ

น้ีใชบังคับเปนเงนิ 3,000 บาทตอป โดยจายปละคร้ังจนกวาสมาชิกจะเสียชีวิต 

 สมาชิกที่มีสิทธ์ิขอรับเงินตองเปนสมาชิกมาไมนอยกวา 15 ปและตองมีบัญชีเงนิฝากออมทรัพยกับสหกรณ 

 ขอ 39 ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาบัตรประชาชนพรอมทั้งแสดง ฉบับจริงถึง

คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขอรับเงินครั้งแรก เมื่ออายุครบ 70 ปบริบูรณหรือวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ เมื่อสมาชิกไดแจง

ดังวานั้นแลว ในปตอไปใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกนั้น ๆ เปนประจําทุกปจนกวา

สมาชิกจะเสียชีวิต หากสหกรณทราบวาสมาชิกเสียชีวิตภายหลังท่ีมีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากไปแลวใหทําการโอนเงิน

ดังกลาวออกเทากับจํานวนเงินที่โอนเขาหลังสมาชิกเสียชีวิตไปแลว 

ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจายเงนิสวัสดิการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสใหเปนไปตามระเบียบ

น้ีและใหตรวจสอบการโอนเงนิเขาบัญชีออมทรัพยตามวรรคหนึ่ง แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

 

หมวด 11 

เงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด 

ขอ 40 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด ซ่ึงหมายถึง เปนโสดทั้งนิตินัยและพฤตินัย โดยสมาชิก          

ท่ีเปนโสดซึ่งมีอายุตั้งแต 45 ปข้ึนไป เปนเงิน 4,000 บาทโดยจายเพียงครั้งเดียว สมาชิกที่มีสิทธ์ิขอรับเงินตองเปนสมาชิก 

มาไมนอยวา 10 ป 

 ขอ 41 ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมย่ืนแบบเอกสารสําเนาทะเบียนบานพรอมทั้งทะเบียนบานฉบับจริงถึง

คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 90 วันนับตั้งแตวันท่ีมีสิทธิรับเงินสวัสดิการผูเปนโสด เมื่อพน

กําหนดนี้แลวถือวาสละสิทธ์ิ 

  ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสดใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ และใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงนิใหสหกรณพรอมรายงานใหคณะกรรมการทราบ 
 

หมวด 12 

เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด 

ขอ 42 สมาชิกมีสิทธิท่ีจะไดรับเงนิสวัสดิการบุตรแรกคลอด ตามหลักเกณฑดังน้ี 

 (1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 (2) เปนบุตรคนแรกของสมาชิกโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงเกิดต้ังแตวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับ 

ขอ 43 เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด ใหจายใหแกสมาชิกจํานวน 1,500 บาทตอบุตร 

ขอ 44 ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสารสาํเนาใบสูติบัตรและสําเนาทะเบียนสมรส ถึง

คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 90 วันนับตั้งแตวันคลอด เมื่อพนกําหนดนี้แลวถือวาสละสิทธ์ิ 

  ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอดใหเปนไปตามระเบียบ

น้ีและใหผูรับเงินทาํหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ  

 

 

 
 



หมวด 13 

เงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร 

ขอ 45 สมาชิกมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร ตามหลักเกณฑดังนี้ 

 (1) เปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 (2) ตองจดทะเบียนสมรสมาแลวไมนอยกวา 10 ป 

ขอ 46 สหกรณจะจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร ใหแกสมาชิก จํานวน 3,000 บาทตอครอบครัว 

ขอ 47 ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสารสําเนาใบจดทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน สําเนาทะเบียนบานของสมาชิกและคูสมรสพรอมท้ังฉบับจริงถึงคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อขอรับเงินภายใน         

90 วัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนสมรสครบ 10 ป 

  ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตรใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้และใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ  

 

หมวดท่ี  14 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 48 หลักเกณฑการนับอายุสมาชิก เพ่ือรับสวัสดิการของสหกรณ มีดังนี ้

  1. ใหนับอายุการเปนสมาชิกตามท่ีสมัครคร้ังลาสุด 

  2. สมาชิกท่ีโอนยายมาจากสหกรณอ่ืนใหเริ่มนับอายุจากวันท่ีสหกรณรับโอน 

  3. สมาชิกที่แจงขอหยุดสงชําระคาหุนรายเดือน จะไมนําระยะเวลาท่ีหยุดสงชําระหุนน้ันมารวมคํานวณ

เปนอายุของการเปนสมาชิก 

 ขอ 49 การจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ จะจายไดไมเกินเงินทุนสวัสดิการท่ีไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิ

ตามขอบังคับ ขอที่ 28 (7) เทาท่ีมอียูเทานั้น              

สหกรณยอมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะลดจํานวนการจายเงินสวัสดิการนอยกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ีเมื่อจํานวน

เงินทุนสวัสดิการตามวรรคแรกหมดลง หรือมีจํานวนนอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี ้  

 ขอ 50 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้   
 

 บรรดาคําขอรับสวัสดิการของสมาชิกที่ย่ืนไวกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการย่ืนคําขอตามระเบียบน้ี 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 


