ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2543 โครงการ 2
(ส.ค.ส.2)
……………………
โดยที่คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยกองทุน สวัสดิการของ
สหกรณ ให ส อดคลอ งกับ พระราชบัญ ญัติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 และข อบั ง คั บ ของสหกรณ เ พื่ อใหส มาชิก มี
หลักประกันชีวิตที่มั่นคง
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 2(12) (13) ขอ 63(9) ขอ 69 ขอ 70 และ ขอ 84(7)
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุม ครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2543
จึงใหกําหนดระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวสมาชิกขึ้นดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด วาดวยเงินสวัส ดิการ
สงเคราะหสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2543 โครงการ 2 มีชื่อยอวา ส.ค.ส. 2”
ขอ 2. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุบ ลราชธานี จํากัด วาดวยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อ
ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (โครงการ 2) พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตลอดทั้งบรรดามติ คําสั่งอื่นๆ ในสวนที่มีหรือกําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรื อแยงกับ
ระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณที่ไดบริจาคเงินเขาเปนทุนสํารองตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ
“คณะกรรมการดําเนินการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
อุบลราชธานี จํากัด
“ประธาน”
หมายถึง ประธานในคณะกรรมการสวัสดิการตามขอบังคับของสหกรณ
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
“คูสมรส”
หมายถึง คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิกแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
“บิดา-มารดา” หมายถึง ผูใหกําเนิดสมาชิก
“ผูอุปการะ” หมายถึง ผูอุปการะเลี้ยงดูสมาชิก
“ผูอยูใ นอุปการะ” หมายถึง ผูที่ ได อ ยูใ นความอุ ป การะของสมาชิก ตลอดมาโดยจํ า เปน ต อ งมี
ผูอุปการะและการตายของสมาชิกทําใหผูนั้นไดรับความเดือดรอนลําบากเพราะขาดการอุปการะ
ขอ 4. ใหโอนเงินกองทุนสวัสดิการ ตามระเบียบสหกรณวาดวยเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัว
สมาชิก (โครงการ 2) พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2542 เขาเปนเงินทุนสํารองของสหกรณ และใหโอนเงินสงเคราะหและเงินกองทุนดําเนินการตามระเบียบ
สหกรณดังกลาว เขาเปนเงินสวัสดิการรอจาย
ใหโอนสมาชิกตามระเบียบในวรรคแรกเขาเปนสมาชิกตามระเบียบนี้

ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกันเองเปนคณะกรรมการ มีจํานวนไมเกิน 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
คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดเทากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งเลือกตั้งคณะกรรมการนั้น ถากรรมการ
วางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกันเองขึ้นแทนตําแหนงที่วางนัน้ กรรมการ
ที่ไดรับการเลือกแทนตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาที่ยังคงเหลือของคณะกรรมการที่ตนแทน
เทานั้น
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวมปรึกษาหารือดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตามระเบียบนี้ ในการประชุมตองมีคณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงถือเปนองคประชุมได การลงมติหรือวินิจฉัยปญหาใดๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑในการตัดสิน
กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 6. กรรมการในคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พนจากตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการ
(5) โอนหรือยาย หรือตองเดินทางไปรับราชการที่ตางจังหวัด
(6) คณะกรรมการดําเนินการลงมติดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ใหถอดถอน
ทั้งคณะหรือรายตัว
ขอ 7. ใหคณะกรรมการรายงานผลการดําเนินการใหที่ป ระชุม ประจําเดือน ของคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบหรืออนุมัติแลวแตก รณี และใหคณะกรรมการดําเนินการรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการนี้ใหสมาชิกทราบในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ขอ 8. ใหสหกรณจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
โดยอนุมัติที่ประชุมใหญสมทบเขาเปนเงินสวัสดิการรอจายตามระเบียบนี้
ขอ 9. การพิจารณาจายเงินสงเคราะหใหแกสมาชิกและครอบครัวสมาชิก ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10. สมาชิก หรือคูสมรส หรือบุตรของสมาชิก ที่มีสิท ธิไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑใน
ขอ 9 ไดถึงแกกรรมลง สหกรณจะจายเงินสงเคราะหแกบุคคลตามที่แสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษรให
จายเงินสงเคราะหแกผูนั้น กรณีที่มิไดแสดงความจํานงไวสหกรณจะจายใหแกบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5)
ตามลําดับ
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดา-มารดา
(4) ผูอุปการะ
(5) ผูอยูในอุปการะ
กรณีที่สมาชิกนั้นมิไดระบุผูรับเงินสงเคราะหหรือผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไดถึงแกกรรมกอนหรือไมมา
แสดงตนขอรับเงินสงเคราะหตามกําหนด ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ขอ 11. การจายเงินสงเคราะหใหแกผูมีสิทธิตามขอ 10 ใหจายจากเงินสวัสดิการรอจาย ดังนี้
(1) กรณีถึงแกกรรมใหจายเงินสงเคราะหรายละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
(2) กรณีเ ปนสมาชิก คูสมรส บุตร ที่มีคุณสมบัติตามขอ 9 มาแลวไมนอยกวา 20 ป
บริบูรณ และมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเงินรายละไมต่ํากวา 60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถวน) และไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และหากสมาชิก คูสมรส บุตร ผูนั้นถึงแก
กรรมลงในภายหลัง สหกรณจะจายเงินสงเคราะหใหแกผูมีสิทธิตามขอ 10 อีกครั้งหนึ่ง แตเมื่อรวมกับจํานวนที่
จายแลวขางตนตองไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
(3) การจายเงินคาจัดการศพสมาชิก คูส มรส บุตร ที่ถึง แกก รรมในเบื้องตนใหป ระธาน
กรรมการอนุมัติจายไดไมเกินรอยละ 20 และไมเกิน 40,000 บาท ในวันที่สหกรณไดรับเอกสารแจงการถึงแก
กรรมของผูนั้น และใหนําไปหักออกจากวงเงินในขอ (1) หรือ(2) ดวย
ขอ 12. เงินสวัสดิการนี้ไมถือวาเปนเงินมรดก สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะพึงจายใหแกบุคคลตามขอ
10 แหงระเบียบนี้เทานั้น และมติของคณะกรรมการดําเนินการในการอนุมัติการจายเงินไมวากรณีใด ถือเปนอัน
สิ้นสุดจะนําไปฟองรองมิได และการจายเงินสงเคราะหทุก กรณี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการกอน
ขอ 13. เมื่อสมาชิก คูสมรส บุตร ไดถึงแกกรรมลง ใหผูมีสิทธิรับเงินตามขอ 10 ยื่นเรื่องขอรับเงิน
ตามแบบพรอมหลักฐานตามที่สหกรณกําหนด เพื่อขอรับเงินสงเคราะหภายใน 90 วัน นับจากวันที่สมาชิกถึง
แกกรรม หากพนกําหนดนี้สหกรณจะแจงใหบุคคลตามขอ 10 มาดําเนินการขอรับใหแลวเสร็จ ภายใน 30 วัน
ขอ 14. เมื่อสมาชิก คูสมรส บุตร มีคุณสมบัติตามขอ 11(2) ใหยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะหตอ
สหกรณ ภายใน 60 วัน หากพนกําหนดนี้ สหกรณจะถือวาสมาชิกนั้นสละสิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห
สหกรณจะนําเงินสงเคราะหนั้นไปจายในคราวเดียวตามขอ 11 (1)
ขอ 15. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะหักเงินสงเคราะหที่จะจายใหแกผูมีสิทธิ์ตามขอ 11 ชําระหนี้ทั้ง
ปวงของสมาชิกที่ไดเปนหนี้ผูกพันกับสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2544 เปนตนไป
กําหนดไว ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2543
สุนทร หงษา
(นายสุนทร หงษา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

