
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเกต็  จ ำกดั 

ว่ำด้วย กองทุนสวสัดิกำรและกำรสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิก 
       พ.ศ. 2558 

-------------------------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั  ขอ้ 66 (9)    คณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมคร้ังท่ี  6/2558   เม่ือวนัท่ี  19  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2558   จึงได้ก าหนดระเบียบ        
วา่ดว้ยกองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  พ.ศ.2558  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ี  เรียกวา่   “ระเบียบว่ำด้วยกองทุนสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิก  
พ.ศ.2558” 
 ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1  เดือนมกราคม  พ.ศ.2559    
 ขอ้ 3. ในระเบียบน้ี 
         “ สหกรณ์ ”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั 
         “ สมาชิก ”  หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ ากดั  และให้หมายรวมถึงสมาชิก
สมทบดว้ย 
         “ คณะกรรมการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 

        “ ประธาน ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 
        “ รองประธาน ” หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ ากดั 
        “ กรรมการและเลขานุการ ”  หมายถึง กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต 

จ ากดั 
                       “ กองทุน ”  หมายถึง  กองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2558” 

 
    หมวดที ่1 
ทีม่ำของกองทุน 
 

ขอ้ 4. กองทุนอาจไดม้าซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์น  จาก 
4.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
4.2 การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
4.3 ทุนสาธารณประโยชน์ 
4.4 ดอกผลหรือเงินบริจาคอ่ืนใด 
4.5 รายไดอ่ื้นท่ีไม่ไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบ 



 
 

หมวดที ่2 
   ข้อก ำหนดทัว่ไป 

ข้อ 5  เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ จึงก าหนดให้การจ่าย
เงินกองทุนไวด้งัต่อไปน้ี 

      5.1  ส่งเสริมสวสัดิการแก่สมาชิก    
      5.2  สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก       
ขอ้ 6. คณะกรรมการประกอบดว้ย 
     6.1  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
     6.2  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ขอ้ 7   คณะกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
      7.1 บริหารกองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2558  ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
      7.2  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินสวสัดิการโดยโอนเขา้เป็นค่าหุ้นแก่สมาชิก  หรือจ่ายเงินสงเคราะห์

ครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวติ  ตามรายกรณี 
      7.3  ควบคุม ก ากบั ดูแล การบริหารเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
      7.4  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักองทุนสวสัดิการ 
      7.5  รับผิดชอบเก่ียวกบัการเงินทั้งปวงท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจ าปี และ หรือ จาก

การจดัสรรก าไรสุทธิซ่ึงท่ีประชุมใหญ่อนุมติัเพื่อจดัเป็นเงินสวสัดิการตามระเบียบน้ี 
      7.6  รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 

ตามระเบียบน้ี ใหส้มาชิกทราบในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
      7.7  วินิจฉัยช้ีขาด  เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการตามระเบียบน้ี  ค  าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

หมวดที ่3 
   กำรบริหำรกองทุน 

ขอ้  8.  เงินกองทุนตามขอ้ 4.  ให้จดัตั้งเป็นกองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
ในสหกรณ์  

ขอ้  9.  ผูมี้อ  านาจเบิกจ่ายเงินกองทุน  ประกอบดว้ย 
(1) ประธานกรรมการ 
(2) รองประธานกรรมการ 
(3) กรรมการและเลขานุการ 



ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขของผูมี้อ  านาจลงนามเบิกจ่ายเงิน  2 ใน 4 ของคณะกรรมการขา้งตน้  โดยมติ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ 10. การรับเงินหรือสินทรัพย์ท่ีมีผู ้บริจาค หรือได้มาโดยวิธีใดเพื่อกองทุนน้ี  จะต้องออก
ใบเสร็จรับเงิน  หรือหลกัฐานการรับทรัพยสิ์น โดยมีลายมือช่ือของประธานกรรมการหรือกรรมการผูมี้
อ านาจ ตาม ขอ้ 9.   
 ขอ้  11.  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนรับผิดชอบใน
การจดัท าบญัชีรายรับ รายจ่ายใหเ้ป็นปัจจุบนัโดยอา้งอิงแนวทางการจดัการของสหกรณ์โดยอนุโลม    

 ให้คณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายรายงานผลการด าเนินการกองทุน  ให้คณะกรรมการทราบทุก
เดือน 
 ข้อ  12.  คณะกรรมการไม่สามารถรับผลประโยชน์อ่ืนใดจากกองทุนน้ี  เวน้แต่เบ้ียประชุมท่ี
คณะกรรมการก าหนดตามสภาวะการเงินของกองทุน 
 ขอ้  13.  กองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  ประกอบดว้ย 

(1)  สวสัดิการวนัเกิด  ประกอบดว้ยเง่ือนไข และหลกัเกณฑก์ารมอบดงัน้ี 
(1.1) กองทุนสวสัดิการวนัเกิดจดัให้แก่สมาชิกทุกคนท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกมาครบ 1 ปี โดยนบัตั้งแต่

วนัเร่ิมเป็นสมาชิกถึงวนัครบรอบวนัเกิด 
(1.2) สวสัดิการน้ีจะมอบของขวญัเป็นเงินค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกในวนัครบรอบวนัเกิดตามขอ้ (1.1) 
(1.3) จ านวนหุน้ท่ีมอบให ้ มีจ านวนตามอายกุารเป็นสมาชิกปีละ 1 หุน้ (10 บาท) 

(2) สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  เพื่อเป็นการสงเคราะห์ครอบครัวของ 
สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม   จึงใหจ่้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัน้ี 
(2.1)  ใหส้มาชิกแสดงหนงัสือแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลในครอบครัว
ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 
(2.2)  ในกรณีท่ีสมาชิกมิได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนารมณ์ตามข้อ (2.1)  คณะกรรมการจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ใหแ้ก่ทายาทของสมาชิก (ผูต้าย) ตามกฎหมาย 
(2.3)  ก่อนการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามขอ้ (2.1) หรือ ขอ้  (2.2) แล้วแต่กรณี  น้ีจะต้องหักหน้ีเงินกู้พร้อม
ดอกเบ้ียหรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมมีหน้ีในสหกรณ์ก่อน (ถา้มี)  ส่วนท่ีเหลือจึงใหจ้ดัสรรตาม 
ขอ้ (2.1) หรือ ขอ้ (2.2) แลว้แต่กรณี 
(2.4)  เพื่อให้กองทุนสามารถบริหารและจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ผูไ้ดรั้บการสงเคราะห์ครอบครัว
ตามขอ้ (2.1) และขอ้ (2.2) น้ีสมทบเงินเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 10.00 โดยไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้ผกูพนั 
ใด ๆ 
(2.5)  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ใหจ่้ายในอตัราดงัน้ี 
 (2.5.1)  อายกุารเป็นสมาชิกไม่ถึง  1  ปี  จ่าย 100,000  บาท 
 (2.5.2)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  1  ปี แต่ไม่เกิน  3  ปี จ่าย  130,000  บาท 
 (2.5.3)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  3  ปี แต่ไม่เกิน  6 ปี  จ่าย  160,000  บาท 
 (2.5.4)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  ปี แต่ไม่เกิน  9 ปี  จ่าย  190,000  บาท 



 (2.5.5)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  9  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี จ่าย  220,000  บาท 
 (2.5.6)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  12  ปี  แต่ไม่เกิน  15  ปี  จ่าย  250,000  บาท 
 (2.5.7)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  15  ปี  แต่ไม่เกิน  18  ปี  จ่าย  280,000  บาท 
 (2.5.8)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  18  ปี  แต่ไม่เกิน  21  ปี  จ่าย  310,000   บาท 
 (2.5.9)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  21  ปี  แต่ไม่เกิน  24  ปี  จ่าย  340,000  บาท 
 (2.5.10)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  24  ปี  แต่ไม่เกิน  27  ปี  จ่าย  370,000  บาท 
 (2.5.11)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  27  ปี  แต่ไม่เกิน  30  ปี  จ่าย  400,000   บาท 
 (2.5.12)  อายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่  30  ปี  แต่ไม่เกิน  35  ปี  จ่าย  450,000  บาท 
              (2.5.13)  อายกุารเป็นสมาชิกเกิน  35  ปี  จ่าย  500,000  บาท 
 ทั้งน้ีการนบัอายกุารเป็นสมาชิกใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการรับเป็นสมาชิกจนถึงวนัท่ีถึง 
แก่กรรม1   
 ขอ้ 14. ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  ให้ใช้ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์โดยอนุโลม 
 ขอ้ 15. ใหป้ระธานกรรมการ สั่งจ่ายเงินกองทุนตามมติคณะกรรมการ 

ขอ้ 16. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
ขอ้ 17. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ให้คณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจวนิิจฉยั  

ค  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี    19   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2558 
       

 
                         สมพงศ ์ ศิริสมบติั 
         (ผศ.สมพงศ ์  ศิริสมบติั)     
              ประธานกรรมการ 
               สหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต จ  ากดั 

 

                                                           
1
 แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2559 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 


