
cp-sws 1 

cp-sws         
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดกิารสงเคราะห์สมาชิก (สวส.) 
พ.ศ. 2559 

----------------- 
 

โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นวา่ เพ่ือให้สวสัดกิารแก่สมาชิกและให้สอดคล้องกบั
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจดัสวสัดิการภายในสว่นราชการ พ.ศ. 2530  

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ข้อ 2(4) ข้อ 55(9) และข้อ 81(15) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 9/2559 วนัท่ี 11 สิงหาคม 
2559   จงึก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทนุสวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิก ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ "ระเบียบวา่ด้วยกองทนุสวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2559" 
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบวา่ด้วยกองทนุสวสัดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2552 

     ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
"สหกรณ์"   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

            "คณะกรรมการด าเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
"ผู้จดัการ"   หมายถึง ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
"เงินกองทนุ"   หมายถึง เงินท่ีสมาชิกกองทนุจา่ยสมทบกองทนุสวสัดกิารสงเคราะห์  
       และเงินคา่สมคัรสมาชิกกองทนุ ซึง่สมาชิกเรียกคืนไมไ่ด้ 
"เงินสวสัดกิารสงเคราะห์" หมายถึง เงินท่ีจา่ยให้สมาชิกกองทนุ เม่ือมีอายุ 60 ปี        
       บริบรูณ์ขึน้ไป หรือจา่ยให้ผู้ รับประโยชน์ เม่ือสมาชิกกองทนุถึงแก่กรรม 
"สมาชิกกองทนุ" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ         
       จ ากดั   ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุสวสัดิการสงเคราะห์ 
"ผู้ รับประโยชน์" หมายถึง ผู้ ท่ีสมาชิกกองทนุระบใุห้เป็นผู้ รับเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ 

หมวดที่ 2 สมาชิกกองทุน 
    ข้อ 5. ผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกกองทนุต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีสขุภาพสมบรูณ์และไมเ่ป็นโรค
ร้ายแรงใดๆ อนัอาจเป็นอนัตรายแก่ชีวิตในวนัสมคัร 
    ข้อ 6. ผู้ ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหมต้่องเป็นสมาชิกกองทนุ และต้องช าระเงินกองทนุพร้อมกบั
คา่หุ้นรายเดือน ท่ีสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  
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     ข้อ 7. ผู้ ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยวิธีการโอนจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ต้องเป็นสมาชิก
กองทนุ และต้องช าระคา่สมคัร 1,000 บาท เพ่ือสมทบเข้าเงินกองทนุ และต้องช าระเงินกองทนุพร้อมกบัคา่
หุ้นรายเดือน ท่ีสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  
     ข้อ 8. ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทนุต้องย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการได้พิจารณาเห็นว่าผู้สมคัรมีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 5 ทัง้เห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ 
     ข้อ 9. ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทนุต้องช าระเงินกองทนุในวนัสมคัร และจะได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกกองทนุ เม่ือคณะกรรมการด าเนินการมีมต ิให้รับเข้าเป็นสมาชิกกองทนุตาม ข้อ 8 
     ข้อ 10. ให้สมาชิกกองทนุ ระบผุู้ รับประโยชน์ในหนงัสือตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และมอบให้
สหกรณ์ถือไว้เป็นหลกัฐาน หากประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ รับประโยชน์ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
     ข้อ 11. สมาชิกกองทนุอาจพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทนุ หากคณะกรรมการด าเนินการมี
มตใิห้ออก เม่ือมีเหตผุลอนัสมควรด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของคณะกรรมการด าเนินการ
ทัง้หมด 
     ข้อ 12. สมาชิกกองทนุท่ีขาดสง่เงินกองทนุเกิน 30 วนั นบัแตว่นัครบก าหนดสง่โดยไมมี่เหตผุลอนั
สมควร จะหมดสิทธิท่ีจะได้รับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ และให้พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกกองทนุ 
     ข้อ 13. สมาชิกกองทนุท่ีถกูให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อบงัคบั ข้อ 40(3), (4), (5) และ (6) ต้องพ้น
จากจากการเป็นสมาชิกกองทนุด้วย 
    ข้อ 14. ผู้ ท่ีพ้นจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ ตามข้อบงัคบัข้อ 36 และ 40(2)   ต้องพ้นจากการเป็น
สมาชิกกองทนุด้วย เว้นแตส่มาชิกกองทนุท่ีลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ตามบทควบคมุพิเศษ ข้อ 28 

หมวดที่ 3 เงนิกองทุน 
     ข้อ 15. สมาชิกกองทนุต้องช าระเงินกองทนุให้ครบจ านวน 16,000 บาท เว้นแตส่มาชิกกองทนุท่ีมี
รายได้ให้หกั ณ ท่ีจา่ย สหกรณ์อาจให้ช าระเป็นรายปีๆ ละ 1,200 บาท หรือช าระเป็นรายเดือนๆ ละ100 
บาท จนครบจ านวน 
 สมาชิกกองทนุ ตาม ข้อ 6 หากมีอายเุกิน 50 ปี ต้องช าระเงินกองทนุย้อนหลงัเป็นจ านวนเงิน 
6,000 บาท (หกพนับาทถ้วน) 
           สมาชิกกองทนุท่ีช าระเป็นรายปี หรือรายเดือน หากไมมี่รายได้ให้หกั ณ ท่ีจา่ยแล้ว จะต้องช าระ
เงินกองทนุสว่นท่ีเหลือให้ครบจ านวนภายในก าหนด 30 วนั หากเกินก าหนด จะหมดสิทธิท่ีจะได้รับเงิน 
สวสัดกิารสงเคราะห์ และให้พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกกองทนุ 
 ผู้ ท่ีพ้นสภาพสมาชิกกองทนุ ไมมี่สิทธิเรียกเงินกองทนุท่ีช าระแล้วคืน 
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     ข้อ 16. เงินกองทนุให้น าฝากไว้ในสหกรณ์ หรือลงทนุตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 62 แหง่
พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 
     ข้อ 17. เงินสวสัดกิารสงเคราะห์ได้มาจาก 

(1) เงินกองทนุ 
(2) ดอกเบีย้เงินฝากและหรือดอกผลจากการลงทนุตามข้อ 15 

หมวดที่ 4 การจ่ายเงนิสวัสดกิารสงเคราะห์ 
     ข้อ 18. จ านวนเงินสวสัดิการสงเคราะห์ ท่ีจา่ยให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์
จา่ยเงินสวสัดิการสงเคราะห์ให้แก่ผู้ รับประโยชน์ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท 
 ข้อ 19. สมาชิกกองทนุผู้ยงัช าระเงินกองทนุไมค่รบตามข้อ 14 หากถึงแก่กรรม ในการจา่ยเงิน
สวสัดกิารสงเคราะห์ ให้สหกรณ์หกัเงินสว่นท่ียงัขาดอยูใ่ห้ครบก่อน 
     ข้อ 20. หากสมาชิกกองทนุท่ีถึงแก่กรรมมีหนีส้ินกบัสหกรณ์ ให้สหกรณ์หกัหนีจ้ากเงินสวสัดกิาร
สงเคราะห์ก่อน ท่ีเหลือจงึจา่ยให้ผู้ รับประโยชน์ 
   ข้อ 21. ผู้ เป็นสมาชิกกองทนุ และได้ช าระเงินกองทนุเตม็จ านวนแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี และ
มีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป ทัง้ไมมี่หนีเ้งินกู้กบัสหกรณ์   สหกรณ์จะจา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ให้ก่อน
ในอตัราร้อยละ 20 ของอตัราตาม ข้อ 18 ตามบทควบคมุพิเศษ ข้อ 29 
            เม่ือสมาชิกกองทนุตามความในวรรคแรกถึงแก่กรรมในภายหลงั สหกรณ์จะจา่ยเงินสวสัดกิาร
สงเคราะห์ให้แก่ผู้ รับประโยชน์อีกร้อยละ 80 ของอตัราตามข้อ 17  
 ข้อ 22. เม่ือสมาชิกกองทนุถึงแก่กรรม ให้ผู้ รับประโยชน์ตามข้อ 10 ย่ืนเร่ืองราวขอรับเงินสวสัดกิาร
สงเคราะห์จากสหกรณ์ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีสมาชิกกองทนุถึงแก่กรรม หากพ้นก าหนดนี ้
คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาจา่ยให้แก่ทายาทโดยธรรมคนหนึง่หรือหลายคน ตามท่ีเห็นสมควร 
ตามล าดบั ดงันี ้

(1) คูส่มรสและบตุรท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 
(2) บดิา มารดา 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมเฉพาะบดิาหรือมารดา หรือผู้ มีอปุการะคณุ หรือผู้ ท่ี

สมาชิกต้องอปุการะ 
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้ด าเนินการตามวรรคแรกแล้ว และเวลาลว่งเลยไปไมน้่อยกว่า 365 

วนั นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการด าเนินการ ได้แจ้งให้ทายาทโดยธรรมทราบ ปรากฏว่าไมมี่ผู้มา 
ขอรับเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ ให้น าเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ดงักลา่วไว้เป็นเงินกองทนุ 
     ข้อ 23. การถึงแก่กรรมโดยสาเหตตุอ่ไปนี ้ไมมี่ผลบงัคบัตามข้อ 18 ในระเบียบนี ้

(1) ได้กระท าอตัวินิบาตกรรมด้วยใจสมคัรภายในก าหนด 1 ปี นบัแตเ่ร่ิมเป็นสมาชิก
กองทนุ 
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(2) ถกูผู้ รับประโยชน์ฆา่ตายโดยเจตนา 
 ข้อ 24. เม่ือสมาชิกกองทนุถึงแก่กรรม ผู้ รับประโยชน์ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ว พร้อมทัง้ต้อง
แสดงมรณบตัรหรือเอกสารราชการอ่ืนใด ท่ีแสดงการถึงแก่กรรมของสมาชิกกองทนุ และส าเนาทะเบียน
บ้าน ท่ีส านกังานสหกรณ์ หรือกรรมการประจ าหนว่ย เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
            ในการนี ้สหกรณ์สงวนไว้ซึง่สิทธิท่ีจะเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจา่ยเงิน 
     ข้อ 25. เงินกองทนุสวสัดกิารสงเคราะห์นี ้มิให้ถือเป็นเงินมรดก คณะกรรมการทรงไว้ซึ่งอ านาจและ
สิทธิท่ีจะพิจารณาจา่ยให้แก่ผู้ มีสิทธิตามระเบียบนี ้ผู้ใดจะน าไปฟ้องร้องมิได้ 

หมวดที่ 5 การบริหารกองทุน 
     ข้อ 26. ให้มีการจดัท าบญัชีการเงินของเงินกองทนุสวสัดิการสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตลอดทัง้ท า
ทะเบียนตา่งๆ ไว้เป็นหลกัฐาน ให้ผู้จดัการมีหน้าท่ีรับผิดชอบการเงินและการบญัชีของเงินกองทนุสวัสดกิาร
สงเคราะห์ ตลอดจนรักษาเอกสารตา่งๆ ไว้ให้พร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบได้เสมอ 
            ให้ผู้จดัการท างบประจ าปีรายรับ-รายจา่ย เพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือสิน้ปีทางบญัชี
ของสหกรณ์ และประกาศให้สมาชิกทราบ 
     ข้อ 27. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่อ านาจและสิทธิท่ีจะด าเนินการใดๆ   เพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์แหง่ระเบียบนี ้

หมวดที่ 6 บทควบคุมพเิศษ 
 ข้อ 28.  จากข้อ 14  ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกกองทนุตอ่ไปได้ คือผู้ ท่ีลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ก่อนวนัท่ี 
28 พฤษภาคม 2545 
 ข้อ 29.  จากข้อ 21  ผู้ ท่ีได้สิทธิตามข้อ 20 ต้องเป็นผู้ ท่ีสง่เงินกองทนุครบจ านวน 16,000 บาท 
ภายในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2546 
 

 ก าหนดไว้ ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2559 
 

ลงช่ือ                                                                                        
           (นายธาดาศกัดิ ์  วชิรปรีชาพงษ์) 

                                                                                  ประธานกรรมการ 
--------------- 


