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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการสมาชิก พ.ศ.2555 

 
 

 เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี     จ  ากดั   ไดรั้บประโยชน์ทางดา้นสวสัดิการและช่วย 
แบ่งเบาภาระของสมาชิกผูค้  ้าประกนัท่ีจะตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้ท่ี้ตนค ้าประกนัไว ้  พร้อมทั้งเป็นการสร้างระบบ
คุม้ครองป้องกนัความเสียหายทางดา้นการเก็บหน้ีสินของสหกรณ์   ทั้งน้ีโดยอาศยัวตัถุประสงคใ์นการจดัสรรก าไร
สุทธิ ขอ้ 28 (7)  ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั ขอ้ 71(5) ขอ้ 79 
(11)  และขอ้ 107   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั   ชุดท่ี 51 ในการประชุม 
คร้ังท่ี  3 วนัท่ี  24  มกราคม  2555   จึงไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินสวสัดิการแก่สมาชิกข้ึนไวด้งัน้ี                                                                                                                                        
 ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  วา่ดว้ยเงินสวสัดิการสมาชิก 
พ.ศ. 2555” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   1  กุมภาพนัธ์  2555   เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  ใหย้กเลิก “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยเงินสวสัดิการ  พ.ศ.2552 ” 
และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  4  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 
  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 

  “ประธาน”หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 
  “เงินสวสัดิการ” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั จ่ายใหแ้ก่ทายาทหรือ 

ผูรั้บโอนประโยชน์ของสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมหรือจ่ายช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามระเบียบน้ี      โดยจ่ายจากเงิน 
กองทุนสวสัดิการ 
 ขอ้  5  ท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ   เงินกองทุนสวสัดิการไดม้าดงัน้ี 

(1) จากการจดัสรรก าไรสุทธิตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 28 (7) 
(2) จากการตั้งงบประมาณรายจ่ายสนบัสนุนกองทุนเป็นรายปี 
(3) เงินบริจาคอ่ืน ๆ 

 ขอ้  6  สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ   ตอ้งมีสภาพเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์อยูใ่นวนัท่ีสมาชิกนั้นถึง
แก่กรรม 
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 ขอ้   7   การจ่ายเงินสวสัดิการ   เม่ือสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการให้ 
รายละ 100,000   บาท   และจ่ายเพิม่ให้อีกตามจ านวนอายุการเป็นสมาชิก   ดังนี ้

 (1) เป็นสมาชิกไม่เกนิ      1   ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่  10,000  บาท 
(2) เป็นสมาชิกเกนิกว่า    1   ปี    แต่ไม่เกนิ    3  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่     20,000  บาท 
(3) เป็นสมาชิกเกนิกว่า    3   ปี    แต่ไม่เกนิ    5  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่     30,000  บาท 
(4) เป็นสมาชิกเกนิกว่า    5   ปี    แต่ไม่เกนิ    7  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่     50,000  บาท 
(5) เป็นสมาชิกเกนิกว่า    8   ปี    แต่ไม่เกนิ  10  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่     60,000  บาท 
(6) เป็นสมาชิกเกนิกว่า  10   ปี    แต่ไม่เกนิ  15  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่     90,000  บาท 
(7) เป็นสมาชิกเกนิกว่า  15   ปี    แต่ไม่เกนิ  20  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่   120,000  บาท 
(8) เป็นสมาชิกเกนิกว่า  20   ปี    แต่ไม่เกนิ  25  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่   150,000  บาท 
(9) เป็นสมาชิกเกนิกว่า  25   ปี    แต่ไม่เกนิ  30  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่   180,000  บาท 
(10) เป็นสมาชิกเกนิกว่า  30   ปี    แต่ไม่เกนิ  35  ปี   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่   210,000  บาท 
(11) เป็นสมาชิกเกนิกว่า  35   ปี   ขึน้ไป   จะได้รับเงินสวสัดิการเพิม่    250,000    บาท 

การนับอายุการเป็นสมาชิกตามความในข้อ 7 (1) – (11)  สหกรณ์จะนับอายุการเป็นสมาชิก
ติดต่อกนัโดยตลอด บุคคลใดซ่ึงเป็นสมาชิกแล้วลาออกไป จะน าเอาอายุการเป็นสมาชิกคร้ังก่อนมารวมกบัการเป็น
สมาชิกคร้ังใหม่อกีไม่ได้  และการนับอายุการเป็นสมาชิกจะส้ินสุดเม่ือสมาชิกผู้น้ันมีอายุครบ  65  ปี 

ขอ้  8  การจ่ายเงินสวสัดิการตามปกติใหจ่้ายแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามล าดบัดงัน้ีคือ   คู่สมรสหรือบุตร
หรือบิดามารดาตามล าดบั  เวน้แต่ในกรณีท่ีสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมไดท้  าหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวต่้อ
สหกรณ์  ใหส้หกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ตามหนงัสือนั้น 

          ในกรณีท่ีไม่มีบุคคลดงักล่าวตามวรรคหน่ึง ร้องขอรับเงินสวสัดิการน้ี    หากสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมนั้น
มีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์      ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินสวสัดิการตามจ านวนท่ีสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม
มีสิทธิไดรั้บ    ช าระหน้ีดงักล่าวใหแ้ก่สหกรณ์พร้อมทั้งดอกเบ้ียได ้  

ขอ้ 9 ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่กรรมมีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์ ในฐานะลูกหน้ีเงินกู ้ใหส้หกรณ์หกัเงินสวสัดิการ  
ช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ีย  ท่ีสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมนั้นมีภาระผกูพนัตอ้งช าระใหแ้ก่สหกรณ์เสียก่อน  ส่วนท่ีเหลือจึงจ่าย
ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิตาม ขอ้ 8  วรรคแรก 
                       หากสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม  ไดถึ้งแก่กรรมลงในระหวา่งท่ีถูกฟ้องคดีใหช้ าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ใน
ฐานะผูค้  ้าประกนั   ใหช้ะลอการจ่ายเงินสวสัดิการแก่ผูมี้สิทธิตามขอ้  8   วรรคแรกไวก่้อนจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุดซ่ึง
หากมีค าพิพากษาใหส้มาชิกผูถึ้งแก่กรรมนั้นตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนั ใหส้หกรณ์หกัเงิน
สวสัดิการนั้นช าระหน้ีดงักล่าวเสียก่อน    ส่วนท่ีเหลือจึงจ่ายใหแ้ก่บุคคลผูมี้สิทธิตามขอ้  8   วรรคแรก 
               ขอ้ 10  ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่อาจจ่ายเงินสวสัดิการใหไ้ดใ้นคราวเดียวกนัหลายราย     ใหส้หกรณ์พิจารณา
จ่ายเงินสวสัดิการ   ใหแ้ก่สมาชิกผูท่ี้มีหน้ีและหรือภาระผูกพนัตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์มากท่ีสุดก่อนตามล าดบั
แห่งจ านวนหน้ีและภาระผกูพนัท่ีสมาชิกนั้น ๆ  มีอยูต่่อสหกรณ์    หากจ่ายไม่ครบทุกรายใหด้ าเนินการตามขอ้  11 
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ขอ้ 11 หากในปีใดเงินท่ีจดัสรรไวไ้ม่พอจ่ายเป็นเงินสวสัดิการ   ใหส้หกรณ์ชะลอการจ่ายไวใ้นปีถดัไป
หลงัจากท่ีไดมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  และไดรั้บอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเขา้กองทุนเงินสวสัดิการตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 28 (7)  และไดรั้บอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อสมทบเป็นเงินกองทุนสวสัดิการ
แลว้ 

ขอ้ 12  ผูมี้สิทธิขอรับเงินสวสัดิการตามขอ้ 7   จะตอ้งยืน่ค  าร้องต่อสหกรณ์พร้อมดว้ยเอกสารต่าง ๆ  ตามท่ี
สหกรณ์ก าหนดใหค้รบถว้นดงัน้ี 

(1) ค าร้องตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
(2) ส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้สิทธิขอรับเงิน 
(3) ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม 
(4) ส าเนามรณบตัรของสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม 
(5) ส าเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม 
(6) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูมี้สิทธิขอรับเงิน 
(7) หลกัฐานอ่ืน ๆ  ท่ีอาจตอ้งน ามาประกอบเพิ่มเติม 

 ขอ้ 13  ผูมี้สิทธิขอรับเงินสวสัดิการตามขอ้ 8   จะตอ้งขอรับเงินสวสัดิการภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่
วนัท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม  หากขอรับพน้ก าหนดหน่ึงปีแลว้  สหกรณ์จะไม่จ่ายใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 

ขอ้  14  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูว้นิิจฉยัและอนุมติัการจ่ายเงินสวสัดิการตามระเบียบน้ี 
ขอ้  15  หากมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในระเบียบน้ีให้

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยั   โดยให้ถือเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของคณะกรรมการ
ด าเนินการท่ีมาประชุมในคร้ังนั้น ๆ  การวนิิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการใหถื้อเป็นท่ีสุด 

ขอ้ 16  การจ่ายเงินสวสัดิการน้ีจ่ายจากเงินของสหกรณ์เอง  เพื่อใหเ้ป็นสวสัดิการส่วนหน่ึงของสมาชิกและ
ความมัน่คงแห่งสหกรณ์    สหกรณ์ไม่ผกูพนักบัคดีความอนัอาจเกิดข้ึนในระหวา่งผูมี้สิทธิขอรับเงินตามขอ้ 7  และ
ผูมี้สิทธิดงักล่าวจะฟ้องร้องใหส้หกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการใหแ้ก่ตนมิได ้   เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินสวสัดิการนั้นไป
แลว้ตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศไว้  ณ  วันที ่  1    เดือนตุลาคม   พ.ศ.2555 

 
 
 
 
 
 

           (นายนิวฒัน์  วรีะสุนทร) 
                   ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 
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                                      การจ่ายเงนิสวสัดกิาร ฯ (ฉบบัที ่4)  พ.ศ.2555 

เร่ิมใช้ วนัที ่ 1   เดือน  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2555 
                        “  ข้อ  7  การจ่ายเงนิสวสัดกิาร  เม่ือสมาชิกรายใดถึงแก่กรรมสหกรณ์จะจ่ายเงนิสวสัดกิารให้รายละ  

100,000  บาท  และจ่ายเพิม่ให้อกีตามจ านวนอายุการเป็นสมาชิก  ดงันี ้

                              (1)   เป็นสมาชิกไม่เกนิ    1  ปี                             ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่     10,000  บาท 
                              (2)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า  1  ปี    แต่ไม่เกนิ  3  ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่     20,000  บาท 
                              (3)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า  3  ปี    แต่ไม่เกนิ  5  ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่     30,000  บาท 
                              (4)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า  5  ปี    แต่ไม่เกนิ  7  ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่     50,000  บาท 
                              (5)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า  7  ปี    แต่ไม่เกนิ 10 ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่     60,000  บาท 
                              (6)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า 10 ปี    แต่ไม่เกนิ 15 ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่      90,000  บาท 
                              (7)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า 15 ปี    แต่ไม่เกนิ 20 ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่   120,000  บาท 
                              (8)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า 20 ปี    แต่ไม่เกนิ 25 ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่   150,000  บาท 
                              (9)   เป็นสมาชิกเกนิกว่า 25 ปี    แต่ไม่เกนิ 30 ปี   ได้รับเงินสวัสดิการเพิม่   180,000  บาท 
                                 (10) เป็นสมาชิกเกนิกว่า 30 ปี    แต่ไม่เกนิ 35 ปี     ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่   210,000 บาท 
                                 (11) เป็นสมาชิกเกนิกว่า 35 ปี    ขึน้ไป                   ได้รับเงินสวสัดิการเพิม่   250,000 บาท 
                          การนับอายุการเป็นสมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสิการตามความในข้อ 7 (1) – (11)   ให้นับอายุการเป็นสมาชิก
ตดิต่อกนัโดยตลอด บุคคลใดซ่ึงเป็นสมาชิกแล้วลาออกไป จะน าเอาอายุการเป็นสมาชิกคร้ังก่อนมารวมกบัการเป็นสมาชิก
คร้ังใหม่อกีไม่ได้   และการนับอายุการเป็นสมาชิกที่จะได้รับเงนิสวสัดกิารส้ินสุดเม่ือสมาชิกผู้น้ันมอีายุครบ  65  ปี ” 

(สมาชิกเลขทะเบยีนตั้งแต่ 18094 นับการเป็นสมาชิกถึงอายุ 65 ปี เท่าน้ัน) 
การจ่ายเงนิช่วยเหลือการท าศพ ฯ พ.ศ. 2552 

เร่ิมใช้วนัที ่1 กนัยายน 2552 
               เป็นสมาชิกไม่เกนิ   10 ปี ได้รับท าศพ 10,000  บาท 
               เป็นสมาชิกเกนิกว่า 10 ปี ได้รับท าศพ 20,000  บาท 

                    คู่สมรสได้รับ 10,000  บาท 
การจ่ายเงนิช่วยเหลือท าศพ บดิา , มารดา , และบุตร พ.ศ. 2553 
                           (เร่ิมใช้วนัที่ 1 เมษายน  2553) 
    บดิา , มารดา , บุตร  (ไม่เกนิ 2 คน ที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ)  รายละ  2,000   บาท 

แจ้งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารตามที่สหกรณ์ก าหนดเพ่ือขอรับเงนิภายในก าหนด  1 ปี 


