ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก พ.ศ.2558

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด
ว่าด้วยเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก พ.ศ. 2558
………………….
เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ อาศัยอานาจตามความใน
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด ข้อ 78 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 จึงมีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสาหรับ
สมาชิก พ.ศ. 2558 ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรีย กว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
สาหรับสมาชิก พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบดังต่อไปนี้
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก พ.ศ. 2557
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2553

และที่เกี่ยวข้องที่ได้กาหนดไว้ก่อนหน้าระเบียบนี้ทั้งหมด โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด
“เงินสวัสดิการ” หมายถึง สหกรณ์จ่ า ยให้ ส มาชิ ก ทายาทหรื อ ผู้ รับ ผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก
ผู้ถึงแก่กรรม หรือจ่ายชาระหนี้สหกรณ์ตามระเบียบนี้
“เกษียณอายุราชการ”
ให้ ร วมถึงการเกษี ยณอายุ ของลู ก จ้า งประจ าของทางราชการและ
การเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย
ข้อ 5. สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ต้องมีสภาพเป็นสมาชิกอยู่ในวันที่สมาชิกนั้นถึงแก่กรรมได้รับอุบัติเหตุ
หรือเกษียณอายุราชการ แม้สมาชิกที่ได้ยื่นใบลาออกจากสหกรณ์และคณะกรรมการได้มีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิก
แล้ว แต่ยั งไม่ถึงวันที่สมาชิกนั้น ออกจากสหกรณ์ตามที่แจ้งกาหนดวันออกไว้ในใบลาออกให้ ถื อว่าสมาชิกนั้นยังเป็น
สมาชิกของสหกรณ์โดยสมบูรณ์
ข้อ 6. สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการใน 3 กรณี คือ
6.1 กรณีถึงแก่กรรม มีสิทธิได้รับในอัตราต่อไปนี้
6.1.1 เป็นสมาชิกเกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับเงิน
50,000 บาท
6.1.2 เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี ขึ้นไป
ได้รับเงินเพิ่มปีละ 5,000 บาท
6.1.3 การจ่ายเงินตามข้อ 6.1.1 และ ข้อ 6.1.2 รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บาท
การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับ 12 เดือน เป็น 1 ปี หากไม่ถึง 12 เดือน แต่เกิน 6 เดือน
ให้นับเป็น 1 ปี

6.2 กรณีได้รับอุบัติเหตุแล้วสูญเสียอวัยวะ มีสิทธิได้รับในอัตราดังนี้
6.2.1 สูญเสียมือ เท้า สายตาทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 อย่างขึ้นไป
ได้รับไม่เกิน 40,000 บาท
6.2.2 สูญเสียมือ เท้า สายตาข้างใดข้างหนึ่ง ได้รับไม่เกิน 20,000 บาท
6.2.3 สูญเสีย นิ้วมือ ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป
6.2.3.1 นิ้วหัวแม่มือ
ได้รับ 10,000 บาท
6.2.3.2 นิ้วชี้
ได้รับ 6,000 บาท
6.2.3.3 นิ้วมืออื่น
ได้รับ 4,000 บาท
6.3 กรณีเจ็บป่วยจนทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการ
ให้การรับรอง มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ คนละไม่เกิน 10,000.- บาท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
6.4 กรณีเกษียณอายุราชการ ให้ได้รับเงินจานวน 1,000 X จานวนปี ที่เป็นสมาชิก
ข้อ 7. การขอรับเงินสวัสดิการ ให้ขอรับตามกาหนดดังนี้
7.1 การขอรับตามข้อ 6.1 ให้ทายาทหรือผู้รับประโยชน์ขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันถึงแก่
กรรม หากพ้นกาหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับและสหกรณ์จะไม่จ่ายให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังนี้
7.1.1 คาร้องขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
7.1.2 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้รับเงินสวัสดิการ
7.1.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
7.1.4 สาเนามรณะบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
7.1.5 สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
7.1.6 สาเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกผู้ถึงแก่กรม
(ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเป็นคู่สมรสของผู้ถึงแก่กรรม)
7.1.7 หลักฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
7.2 การขอรับเงินสวัสดิการตามข้อ 6.2 ให้สมาชิกขอรับภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
7.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
7.2.2 ใบรายงานแพทย์ผู้ทาการรักษา (แพทย์ปริญญา)
7.2.3 หลักฐานอื่น ๆ ที่กรรมการเห็นสมควร
7.3 การขอรับเงินสวัสดิการตามข้อ 6.3 ให้สมาชิกขอรับภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เจ็บป่วยจนทุพพลภาพ
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้
7.3.1 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
7.3.2 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการ (แพทย์ปริญญา)
7.3.3 หลักฐานอื่น ๆ ที่กรรมการเห็นสมควร
7.4 การขอรับเงินสวัสดิการตามข้อ 6.4 ให้สมาชิกขอรับภายใน 180 วัน นับแต่วันเกษียณอายุราชการ
หากพ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมด้วยหลักฐาน คือ
7.4.1 คาร้องขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
7.4.2 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
7.4.3 สาเนาคาสั่งให้พ้นจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ
ข้อ 8. การจ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 6.1 สหกรณ์จะจ่ายให้แก่คู่สมรส บุตร หรือบิดา มารดา เว้นแต่ใน
กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมได้ทาหนังสือให้บุคคลอื่นได้เป็นผู้รับผลประโยชน์ไว้ต่อสหกรณ์ก็ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการ
ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามหนังสือนั้น

ข้อ 9. กรณีสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน
สวัสดิการตามจานวนที่สมาชิกนั้นมีสิทธิ์ได้รับชาระหนี้สหกรณ์ก่อนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวงเงินสวัสดิการ
ข้อ 10. เงินสวัสดิการตามข้อ 6.1 ไม่ถือเป็นมรดก สหกรณ์ย่อมทรงสิทธิ์ที่จะจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่ระบุไว้ในข้อ 8 เท่านั้น และมติของคณะกรรมการ ในการอนุมัติจ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นอันสิ้นสุดจะนาไป
ฟ้องร้องมิได้
ข้อ 11. เงินสวัสดิการที่จะนามาจ่ายตามระเบียบนี้ ให้จ่ายจากเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ ยกเว้นการ
จ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 6.1 ให้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ประจาปี
ข้อ 12. ในกรณีที่สหกรณ์ ไม่อาจจ่ายเงินสวัสดิการได้หลายรายในคราวเดียวกันให้คณะกรรมการ
พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ผู้มีหนี้และภาระผูกพันต้องชาระหนี้ให้แก่ สหกรณ์ที่มีจานวนหนี้มากที่สุดก่อน
แล้วจึงพิจารณาจ่ายแก่สมาชิกที่มีหนี้ลดหลั่นลงมาตามลาดับหากจ่ายไม่ได้ครบทุกรายให้คณะกรรมการพิจารณา
ดาเนินการตามข้อ 13
ข้อ 13. ถ้าในปีใดเงินสวัสดิการที่ตั้งไว้ไม่พอที่จะจ่ายแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์ชะลอการจ่ายไว้
ก่อนจนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีได้อนุมัติวงเงินสวัสดิการตาม ข้อ 8 แล้ว
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้วินิจฉัยคาร้องขอรับเงินสวัสดิการและอนุมัติการจ่ายเงินตาม
ข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินตาม ข้อ 6.4
ข้ อ 15.
ให้ ผู้ จั ด การรั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ ผู้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านต่างๆ และให้กาหนดกิจการอื่นที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติการตามตามระเบียบนี้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558

(ดร.ดุสิต สมศรี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จากัด

