ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วย กองทุนสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ ครอบครัวสมำชิก
พ.ศ. 2558
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู ภูเก็ต จากัด ข้อ 66 (9) คณะกรรมการ
ดาเนิ นการในการประชุ มครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 เดื อนมิถุนายน พ.ศ.2558 จึ งได้กาหนดระเบี ยบ
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบว่ ำด้ วยกองทุนสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ ครอบครั วสมำชิ ก
พ.ศ.2558”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2559
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ สมาชิ ก ” หมายถึ งสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด และให้หมายรวมถึงสมาชิ ก
สมทบด้วย
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ ประธาน ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ รองประธาน ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ กรรมการและเลขานุ การ ” หมายถึ ง กรรมการและเลขานุ การสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
“ กองทุน ” หมายถึง กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2558”
หมวดที่ 1
ทีม่ ำของกองทุน
ข้อ 4. กองทุนอาจได้มาซึ่งเงินหรื อทรัพย์สิน จาก
4.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
4.2 การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
4.3 ทุนสาธารณประโยชน์
4.4 ดอกผลหรื อเงินบริ จาคอื่นใด
4.5 รายได้อื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบ

หมวดที่ 2
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 5 เพื่ อ ให้ ก ารจ่ า ยเงิ น กองทุ น เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องระเบี ย บ จึ ง ก าหนดให้ ก ารจ่ า ย
เงินกองทุนไว้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ส่ งเสริ มสวัสดิการแก่สมาชิก
5.2 สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก
ข้อ 6. คณะกรรมการประกอบด้วย
6.1 ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
6.2 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ข้อ 7 คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
7.1 บริ หารกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิ ก พ.ศ.2558 ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ
7.2 พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินสวัสดิการโดยโอนเข้าเป็ นค่าหุ ้นแก่สมาชิ ก หรื อจ่ายเงินสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกที่เสี ยชีวติ ตามรายกรณี
7.3 ควบคุม กากับ ดูแล การบริ หารเงินกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
7.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการ
7.5 รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิ นทั้งปวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี และ หรื อ จาก
การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ซ่ ึ งที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิเพื่อจัดเป็ นเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
7.6 รายงานผลการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการจัดสวัสดิ การและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิ ก
ตามระเบียบนี้ ให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
7.7 วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาด เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ ค าวิ นิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สุด
หมวดที่ 3
กำรบริหำรกองทุน
ข้อ 8. เงินกองทุนตามข้อ 4. ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิ ก
ในสหกรณ์
ข้อ 9. ผูม้ ีอานาจเบิกจ่ายเงินกองทุน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ
(2) รองประธานกรรมการ
(3) กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่ อนไขของผูม้ ี อานาจลงนามเบิ กจ่ายเงิ น 2 ใน 4 ของคณะกรรมการข้างต้น โดยมติ
ของคณะกรรมการ
ข้อ 10. การรั บ เงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ที่ มี ผู ้บ ริ จาค หรื อ ได้ม าโดยวิธี ใ ดเพื่ อ กองทุ น นี้ จะต้อ งออก
ใบเสร็ จรับเงิน หรื อหลักฐานการรับทรัพย์สิน โดยมีลายมือชื่ อของประธานกรรมการหรื อกรรมการผูม้ ี
อานาจ ตาม ข้อ 9.
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการคนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนรับผิดชอบใน
การจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายให้เป็ นปั จจุบนั โดยอ้างอิงแนวทางการจัดการของสหกรณ์โดยอนุ โลม
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการดาเนินการกองทุน ให้คณะกรรมการทราบทุก
เดือน
ข้อ 12. คณะกรรมการไม่ ส ามารถรั บ ผลประโยชน์ อื่น ใดจากกองทุ น นี้ เว้น แต่ เบี้ ย ประชุ ม ที่
คณะกรรมการกาหนดตามสภาวะการเงินของกองทุน
ข้อ 13. กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ประกอบด้วย
(1) สวัสดิการวันเกิด ประกอบด้วยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การมอบดังนี้
(1.1) กองทุนสวัสดิ การวันเกิ ดจัดให้แก่สมาชิ กทุกคนที่ มีอายุการเป็ นสมาชิ กมาครบ 1 ปี โดยนับตั้งแต่
วันเริ่ มเป็ นสมาชิกถึงวันครบรอบวันเกิด
(1.2) สวัสดิการนี้จะมอบของขวัญเป็ นเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกในวันครบรอบวันเกิดตามข้อ (1.1)
(1.3) จานวนหุน้ ที่มอบให้ มีจานวนตามอายุการเป็ นสมาชิกปี ละ 1 หุน้ (10 บาท)
(2) สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก เพื่อเป็ นการสงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จึงให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(2.1) ให้สมาชิกแสดงหนังสื อแสดงเจตนารมณ์ที่จะมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่บุคคลในครอบครัว
ไว้เป็ นการล่วงหน้า
(2.2) ในกรณี ที่ ส มาชิ ก มิ ไ ด้จ ัด ท าหนั ง สื อ แสดงเจตนารมณ์ ต ามข้อ (2.1) คณะกรรมการจะจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิก (ผูต้ าย) ตามกฎหมาย
(2.3) ก่ อนการจ่ายเงิ นสงเคราะห์ ตามข้อ (2.1) หรื อ ข้อ (2.2) แล้วแต่ก รณี นี้ จะต้องหัก หนี้ เงิ นกู้พร้ อม
ดอกเบี้ยหรื อเงินอื่นใดที่สมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรมมีหนี้ในสหกรณ์ก่อน (ถ้ามี) ส่ วนที่เหลือจึงให้จดั สรรตาม
ข้อ (2.1) หรื อ ข้อ (2.2) แล้วแต่กรณี
(2.4) เพื่อให้กองทุนสามารถบริ หารและจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ผไู้ ด้รับการสงเคราะห์ครอบครัว
ตามข้อ (2.1) และข้อ (2.2) นี้สมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 10.00 โดยไม่มีเงื่อนไขหรื อข้อผูกพัน
ใด ๆ
(2.5) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้จ่ายในอัตราดังนี้
(2.5.1) อายุการเป็ นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี จ่าย 100,000 บาท
(2.5.2) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จ่าย 130,000 บาท
(2.5.3) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จ่าย 160,000 บาท
(2.5.4) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี จ่าย 190,000 บาท

(2.5.5) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี จ่าย 220,000 บาท
(2.5.6) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ่าย 250,000 บาท
(2.5.7) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี จ่าย 280,000 บาท
(2.5.8) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี จ่าย 310,000 บาท
(2.5.9) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี แต่ไม่เกิน 24 ปี จ่าย 340,000 บาท
(2.5.10) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 24 ปี แต่ไม่เกิน 27 ปี จ่าย 370,000 บาท
(2.5.11) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 27 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จ่าย 400,000 บาท
(2.5.12) อายุการเป็ นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี จ่าย 450,000 บาท
(2.5.13) อายุการเป็ นสมาชิกเกิน 35 ปี จ่าย 500,000 บาท
ทั้งนี้การนับอายุการเป็ นสมาชิกให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการรับเป็ นสมาชิกจนถึงวันที่ถึง
แก่กรรม1
ข้อ 14. ในกรณี ที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ขอ้ บังคับ ระเบียบหรื อมติของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์โดยอนุโลม
ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการ สั่งจ่ายเงินกองทุนตามมติคณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 17. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สุด
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
สมพงศ์ ศิริสมบัติ
(ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
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แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

