62cp-payfam

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ว่าด้ วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้ สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
พ.ศ. 2562
---------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ข้ อ 55(9) ข้ อ 81 (19) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 10/2562 วันที่ 22 กันยายน 2562 จึง
กาหนดระเบียบ ว่าด้ วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้ สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
สมาชิก ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้ วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้ สวัสดิการ
แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562"
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 กันยายน 2562 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบว่าด้ วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้ สวัสดิการแก่
สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558
ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก เมื่อสมาชิก หรื อคู่
สมรส หรื อทายาทของสมาชิก ถึงแก่กรรม
ข้ อ 5. ในระเบียบนี ้
"สหกรณ์"
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"คณะกรรมการดาเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"สมาชิก"
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จากัด
"เงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้" หมายถึง เงินที่สหกรณ์จา่ ยให้ แก่สมาชิก หรื อคู่
สมรส หรื อทายาทของสมาชิก กรณีถึงแก่กรรม ตามระเบียบนี ้
"คูส่ มรส"
หมายถึง คูส่ มรสที่ถกู ต้ องตามกฎหมายของสมาชิก
"ทายาท"
หมายถึง บุตร บิดา มารดา ของสมาชิก
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ข้ อ 6. สมาชิกผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการ ต้ องมีสภาพเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์ กรณีสมาชิก
ที่ยื่นใบลาออกโดยกาหนดวันลาออกไว้ และคณะกรรมการดาเนินการได้ มีมติให้ ลาออกตามที่กาหนด
ในใบลาหรื อตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด ก็ถือว่าสมาชิกนันได้
้ รับเงินสวัสดิการจนถึงวัน
ก่อนวันที่กาหนด
ข้ อ 7. การจ่ายเงินสวัสดิการ จ่ายได้ 2 กรณี ดังนี ้
(1) สมาชิกถึงแก่กรรม
(2) คูส่ มรสหรื อทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม
ข้ อ 8. สมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้ จะต้ องเป็ นสมาชิกที่ยงั รับราชการหรื อ
ปฏิบตั งิ านหรื อเกษียณอายุการทางาน ในมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพะเยา และ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ข้ อ 9. สมาชิกถึงแก่กรรม ให้ จา่ ยเงินสวัสดิการ ตามระยะเวลาที่เป็ นสมาชิกดังนี ้
(1) ไม่เกิน 1 ปี
จ่ายรายละ 10,000 บาท
(2) เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่ายรายละ 15,000 บาท
(3) เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายรายละ 20,000 บาท
(4) เกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ่ายรายละ 25,000 บาท
(5) เกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายรายละ 30,000 บาท
(6) เกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายรายละ 35,000 บาท
(7) เกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จ่ายรายละ 40,000 บาท
(8) เกินกว่า 30 ปี ขึ ้นไป
จ่ายรายละ 50,000 บาท
ข้ อ 10. คูส่ มรสหรื อบิดาหรื อมารดาหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะแต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม
ของสมาชิก ที่มิได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ถ้ าถึงแก่กรรมให้ จ่ายเงินสวัสดิการในอัตรารายละหนึง่ พันบาท
หากสมาชิกผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการ มีหลายราย ก็ให้ รับได้ เพียงรายเดียว
ข้ อ 11. การจ่ายเงินสวัสดิการตามข้ อ 9 ให้ จา่ ยแก่ผ้ มู ีรายชื่อตามที่สมาชิกได้ ทาหนังสือตัง้
ผู้รับประโยชน์ไว้ แล้ ว ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ ทาหนังสือตังผู
้ ้ รับประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะพิจารณาจ่าย
ให้ แก่ผ้ จู ดั การมรดกที่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงจนเป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการ หรื อ
อาจพิจารณาจ่ายให้ แก่คสู่ มรสและหรื อทายาทคนใดคนหนึง่ โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการ
ดาเนินการที่เข้ าประชุม
หากสมาชิกไม่มีคสู่ มรสหรื อทายาท และไม่มีผ้ ดู าเนินการเกี่ยวกับการพิธีการทางศาสนา
สหกรณ์สงวนไว้ ซงึ่ สิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้ หรื อนาไปหักชาระหนี ้ใน
กรณีที่สมาชิกมีหนี ้สินอยูก่ บั สหกรณ์
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ข้ อ 12. การขอรับเงินสวัสดิการ ผู้ขอรับเงินต้ องยื่นเรื่ องขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 90 วัน
นับจากวันที่เกิดเหตุนนๆ
ั ้ หากพ้ นกาหนดให้ ถือว่าสละสิทธิ์
ข้ อ 13. ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ ตามข้ อ 9 และข้ อ 10 ต้ องยื่นเรื่ องขอรับเงินสวัสดิการ
ตามที่สหกรณ์กาหนด พร้ อมทังหลั
้ กฐานประกอบ โดยให้ แสดงพร้ อมหลักฐานฉบับจริ ง ดังนี ้
(1) สาเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม
(2) สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถึงแก่กรรมและของผู้มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการ
(3) สาเนาบัตรประชาชนหรื อบัตรข้ าราชการของผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
ข้ อ 14. เงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้ ไม่ถือเป็ นมรดก สหกรณ์ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะจ่ายให้ แก่
บุคคลตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11 หรื อผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร และให้ ถือว่า
การอนุมตั จิ า่ ยเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้ของคณะกรรมการดาเนินการถือเป็ นที่สดุ จะนาไป
ฟ้องร้ องใด ๆ มิได้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน 2562
ลงชื่อ
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
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