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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

วา่ด้วยการจ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวสัดกิารแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
พ.ศ. 2562 
---------- 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั   
ข้อ 55(9) ข้อ 81 (19) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 10/2562 วนัท่ี 22 กนัยายน 2562 จงึ
ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
สมาชิก ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ  1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ "ระเบียบวา่ด้วยการจา่ยเงินทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวสัดกิาร
แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562" 

ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี 23 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป 
     ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบวา่ด้วยการจ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สวสัดิการแก่
สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 
     ข้อ  4. วตัถปุระสงค์ เพ่ือจา่ยเงินชว่ยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก เม่ือสมาชิก หรือคู่
สมรส หรือทายาทของสมาชิก ถึงแก่กรรม 
     ข้อ  5. ในระเบียบนี ้
            "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
            "คณะกรรมการด าเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
            "สมาชิก"  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    จ ากดั 

"เงินสวสัดกิารตามระเบียบนี"้  หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์จา่ยให้แก่สมาชิก หรือคู่
สมรส หรือทายาทของสมาชิก กรณีถึงแก่กรรม ตามระเบียบนี ้

            "คูส่มรส"  หมายถึง คูส่มรสท่ีถกูต้องตามกฎหมายของสมาชิก 
            "ทายาท"  หมายถึง บตุร บิดา มารดา ของสมาชิก 
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 ข้อ  6. สมาชิกผู้ มีสิทธิได้รับเงินสวสัดกิาร ต้องมีสภาพเป็นสมาชิกโดยสมบรูณ์  กรณีสมาชิก
ท่ีย่ืนใบลาออกโดยก าหนดวนัลาออกไว้และคณะกรรมการด าเนินการได้มีมตใิห้ลาออกตามท่ีก าหนด
ในใบลาหรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด ก็ถือวา่สมาชิกนัน้ได้รับเงินสวสัดกิารจนถึงวนั
ก่อนวนัท่ีก าหนด 
     ข้อ  7. การจา่ยเงินสวสัดิการ จา่ยได้ 2 กรณี ดงันี ้

(1) สมาชิกถึงแก่กรรม 
(2) คูส่มรสหรือทายาทของสมาชิกถึงแก่กรรม 

ข้อ  8. สมาชิกผู้ขอรับเงินสวสัดกิารตามระเบียบนี ้จะต้องเป็นสมาชิกท่ียงัรับราชการหรือ
ปฏิบตังิานหรือเกษียณอายกุารท างาน ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับรูพา 
มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัพะเยา และ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ข้อ  9. สมาชิกถึงแก่กรรม ให้จา่ยเงินสวสัดิการ ตามระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกดงันี ้
(1) ไมเ่กิน     1 ปี                         จา่ยรายละ  10,000 บาท 
(2) เกินกวา่   1 ปี แตไ่มเ่กิน   5 ปี   จา่ยรายละ  15,000 บาท  
(3) เกินกวา่   5 ปี แตไ่มเ่กิน 10 ปี   จา่ยรายละ  20,000 บาท  
(4) เกินกวา่ 10 ปี แตไ่มเ่กิน 15 ปี   จา่ยรายละ  25,000 บาท  
(5) เกินกวา่ 15 ปี แตไ่มเ่กิน 20 ปี   จา่ยรายละ  30,000 บาท  
(6) เกินกวา่ 20 ปี แตไ่มเ่กิน 25 ปี   จา่ยรายละ  35,000 บาท  
(7) เกินกวา่ 25 ปี แตไ่มเ่กิน 30 ปี จา่ยรายละ  40,000 บาท  
(8) เกินกวา่ 30 ปี ขึน้ไป                 จา่ยรายละ  50,000 บาท 

    ข้อ  10. คูส่มรสหรือบิดาหรือมารดาหรือบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะแตไ่มร่วมบตุรบญุธรรม
ของสมาชิก ท่ีมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ถ้าถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวสัดิการในอตัรารายละหนึง่พนับาท 

หากสมาชิกผู้ มีสิทธิได้รับเงินสวสัดกิาร มีหลายราย ก็ให้รับได้เพียงรายเดียว 
ข้อ 11. การจา่ยเงินสวสัดกิารตามข้อ 9   ให้จา่ยแก่ผู้ มีรายช่ือตามท่ีสมาชิกได้ท าหนงัสือตัง้

ผู้ รับประโยชน์ไว้แล้ว ในกรณีท่ีสมาชิกไมไ่ด้ท าหนงัสือตัง้ผู้ รับประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะพิจารณาจา่ย
ให้แก่ผู้จดัการมรดกท่ีมีเอกสารหลกัฐานมาแสดงจนเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
อาจพิจารณาจา่ยให้แก่คูส่มรสและหรือทายาทคนใดคนหนึง่โดยมตเิอกฉนัท์ของคณะกรรมการ
ด าเนินการท่ีเข้าประชมุ 
 หากสมาชิกไมมี่คูส่มรสหรือทายาท และไมมี่ผู้ด าเนินการเก่ียวกบัการพิธีการทางศาสนา 
สหกรณ์สงวนไว้ซึง่สิทธิในการพิจารณาจา่ยเงินสวสัดกิารตามระเบียบนี ้หรือน าไปหกัช าระหนีใ้น
กรณีท่ีสมาชิกมีหนีส้ินอยูก่บัสหกรณ์ 
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 ข้อ 12. การขอรับเงินสวสัดกิาร ผู้ขอรับเงินต้องย่ืนเร่ืองขอรับเงินสวสัดิการ ภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัท่ีเกิดเหตนุัน้ๆ หากพ้นก าหนดให้ถือว่าสละสิทธ์ิ 

 ข้อ 13. ผู้ มีสิทธิขอรับเงินสวสัดกิาร ตามข้อ 9 และข้อ 10 ต้องย่ืนเร่ืองขอรับเงินสวสัดิการ
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมทัง้หลกัฐานประกอบ โดยให้แสดงพร้อมหลกัฐานฉบบัจริง ดงันี  ้

(1) ส าเนาใบมรณะบตัรของผู้ถึงแก่กรรม 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรมและของผู้ มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการ 
(3) ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรข้าราชการของผู้ มีสิทธิรับเงินสวสัดกิาร  

 ข้อ 14. เงินสวสัดกิารตามระเบียบนี ้ไมถื่อเป็นมรดก สหกรณ์ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะจา่ยให้แก่
บคุคลตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11 หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร และให้ถือวา่
การอนมุตัจิา่ยเงินสวสัดิการตามระเบียบนีข้องคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นท่ีสดุ จะน าไป
ฟ้องร้องใด ๆ มิได้ 

ก าหนดไว้ ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2562 

  ลงช่ือ  
 (นายชาญวิทย์   เทียมบญุประเสริฐ) 

  ประธานกรรมการ 


