
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 
ว่าด้วยกองทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว  

พ.ศ. 2561 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ 

จ  ากดั พ.ศ. 2561   ขอ้ 79(8) และขอ้ 110(10) มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 18 คร้ังท่ี 5/2561                                      

เม่ือวนัท่ี 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิกและ

ครอบครัวไว ้ดงัน้ี  

ข้อ 1    ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ 
จ  ากดั วา่ดว้ยกองทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561”  

ข้อ 2    ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป  
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั วา่ดว้ย

การให้เงินสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ท่ีเสียชีวิต พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ์ หรือ

ค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี แลว้ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4    ในระเบียบน้ี 
 "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั 
 "กองทุน" หมายถึง กองทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว 
 "สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั 
 "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั 
 "ผูรั้บผลประโยชน์" หมายถึง บุคคลท่ีสมาชิกระบุใหเ้ป็นผูรั้บเงินกองทุนหรือ

ทายาทตามกฎหมาย 
"ทายาท" หมายถึง ทายาทท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้สิทธ์ิไดรั้บมรดก 
"บุตร" หมายถึง บุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือบุตรท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ 

 "ฝ่ายจดัการ" หมายถึง เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
ข้อ 5   วตัถุประสงคข์องกองทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว เพื่อช่วยเหลือ

สมาชิกและครอบครัวของสมาชิก โดยจดัสวสัดิการ ในดา้นการ เกิด การศึกษา ตาย  
 
 



 
ข้อ 6 เงินกองทุนตามระเบียบน้ีมาจาก 
 6.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  
 6.2  การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  

6.3  การบริจาคเขา้กองทุนโดยไม่มีเง่ือนไข  
6.4  เงินอ่ืน นอกเหนือจากขอ้ 6.1-6.3 โดยมติคณะกรรมการท่ีไม่ขดัระเบียบหรือ

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ข้อ 7   คุณสมบติัผูรั้บเงินสวสัดิการจากกองทุนตามระเบียบน้ี สมาชิกสหกรณ์ตอ้งมีอาย ุ           

การเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีระยะเวลาหน่ึงปีขึน้ไป เวน้การจ่ายสวสัดิการกรณีสมาชิกเสียชีวติทุกกรณีตามขอ้ 9.3.1 

กรณีสมาชิกท่ีสหกรณ์รับโอนมาจากสหกรณ์อ่ืนจะนบัอายกุารเป็นสมาชิกเพื่อ                
รับสวสัดิการตามระเบียบน้ี เฉพาะอายใุนส่วนของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
เชียงใหม่ จ  ากดั คร้ังสุดทา้ยเท่านั้น 

ข้อ 8  การขอรับเงินสวสัดิการต่างๆ ของสหกรณ์ใหส้มาชิกหรือทายาทยืน่ความจ านงเป็น

หนงัสือเพื่อขอรับสวสัดิการตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

ข้อ 9   เง่ือนไขการจ่ายเงินกองทุนน้ี  

9.1  การจ่ายเงินสวสัดิการการเกิดของบุตรสมาชิกใหจ่้ายเงิน  มีเง่ือนไขดงัน้ี 

9.1.1   สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการเป็นเงินขวญัถุงใหก้บัทายาทใหม่ของสมาชิก 
จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาท) ต่อทายาทใหม่ 1 คนแต่ไม่เกินครอบครัว              
ละ 2 คน  

9.1.2  การขอรับสวสัดิการน้ีสมาชิกตอ้งยืน่ค  าร้องตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อม
แนบส าเนาสูติบตัรและส าเนาทะเบียนบา้นประกอบการขอรับสวสัดิการ  

9.1.3  การขอรับสวสัดิการน้ีสมาชิกตอ้งแจง้ความจ านงในการขอรับสวสัดิการ
ภายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัเกิดทายาทของสมาชิก หากพน้ก าหนดใหถื้อวา่
สละสิทธ์ิ  

*9.2  การจ่ายเงินสวสัดิการทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก มีเง่ือนไข ดงัน้ี 
9.2.1  จ านวนทุนท่ีจะจ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรแก่สมาชิกในปีหน่ึงๆ ใหเ้ป็นไป

ตามมติคณะกรรมการ 
9.2.2  คุณสมบติัของผูรั้บทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

ก. เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเป็นสมาชิก
สมบูรณ์ถึงวนัคดัเลือกทุนการศึกษา 

ข. เป็นสมาชิกท่ีไม่เคยผดินดัช าระหน้ีสหกรณ์ในปีท่ีขอรับทุน 
ค. กรณีบิดา-มารดาต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถเลือกใชสิ้ทธิ                

ขอรับทุนการศึกษาของบิดาหรือมารดาก็ได ้ 



ง. บุตรคนหน่ึงมีสิทธิขอรับทุนไดเ้พยีงหน่ึงทุนในแต่ละช่วงช้ันการศึกษา 
จ. กรณีบุตรสมาชิกท่ีไดรั้บอนุมติัทุนการศึกษามาแลว้ แต่สมาชิกพน้สภาพ

จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนท่ีบุตรจะไดรั้บทุนการศึกษาดงักล่าว 
สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน 

9.2.3  สหกรณ์ก าหนดหลกัเกณฑก์ารมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแต่ละ             
ช่วงชั้นการศึกษา ดงัน้ี 

 -ระดบัอนุบาล     ไดรั้บทุนคนละ    400  บาท 
 -ระดบัประถมศึกษา  ไดรั้บทุนคนละ     600   บาท 
 -ระดบัมธัยมหรือ ปวช.  ไดรั้บทุนคนละ    800 บาท 
 -ระดบัอุดมศึกษา หรือ ปวส. ไดรั้บทุนคนละ 1,000 บาท 
9.2.4  วนัเวลามอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด 

ทั้งน้ี กรณีบุตรสมาชิกท่ีไดรั้บอนุมติัทุนการศึกษามาแลว้ แต่สมาชิกพน้สภาพจาก

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนท่ีบุตรจะไดรั้บทุนการศึกษาดงักล่าว สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงิน 

*แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที1่) พ.ศ.2561 มตทิีป่ระชุมเม่ือวนัที ่20 ธันวาคม 2561 

9.3  การจ่ายเงินสวสัดิการกรณีสมาชิกเสียชีวติทุกกรณี มีเง่ือนไข ดงัน้ี 

9.3.1  สหกรณ์จะจ่ายสวสัดิการช่วยเหลือจดัการศพในกรณีสมาชิกเสียชีวติ            

ทุกกรณี โดยแยกตามอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดงัน้ี 

  - เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ถึง 1 ปี   จ่ายเงินสวสัดิการ  1,000 บาท 

  - เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 ปีข้ึนไม่ถึง 3 ปี จ่ายเงินสวสัดิการ  2,000 บาท 

  - เป็นสมาชิกสหกรณ์ 3 ปีข้ึนไม่ถึง 10 ปี จ่ายเงินสวสัดิการ  3,000 บาท 

  - เป็นสมาชิกสหกรณ์ 10 ปีข้ึนไม่ถึง 20 ปี จ่ายเงินสวสัดิการ  5,000 บาท 

  - เป็นสมาชิกสหกรณ์ 20 ปีข้ึนไป  จ่ายเงินสวสัดิการ  8,000 บาท 

9.3.2  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิกท่ีเสียชีวติใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์              
ตามท่ีสมาชิกไดร้ะบุไวเ้ป็นหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ไว ้กรณีท่ี          
ไม่มีหนงัสือระบุช่ือผูรั้บผลประโยชน์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการน้ี
ใหแ้ก่ทายาทท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

9.3.3  เม่ือสมาชิกเสียชีวิต ให้ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ ยื่นความจ านงเป็น
หนังสือขอรับเงินต่อสหกรณ์พร้อมส าเนาใบมรณบตัร ส าเนาทะเบียน
บา้นและส าเนาบตัรประชาชน ภายใน 90 วนั  นับตั้งแต่วนัท่ีสมาชิก
เสียชีวติ  หากพน้ก าหนดใหถื้อวา่สละสิทธ์ิ  



  ข้อ 10  ในปีใดท่ีสหกรณ์จะตอ้งจ่ายเงินสวสัดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบน้ีเป็นจ านวน
มากเกินกวา่วงเงินท่ีมีอยูใ่นกองทุนน้ี ให้สหกรณ์โดยมติคณะกรรมการด าเนินการทดรองจ่ายเงินสหกรณ์แก่
สมาชิกหรือทายาทผูไ้ดรั้บสิทธิไปก่อน และจดัตั้งงบประมาณทดแทนในปีต่อไป 
  ข้อ 11  ให้เงินสมทบกองทุนสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ท่ีได้รับอนุมติัจาก
งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์จากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทั้งหมด รวมเขา้กบักองทุนตามระเบียบน้ี 
เพื่อจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 

ข้อ 12 การอนุมติัจ่ายเงินสวสัดิการทุกรายการให้แก่สมาชิกหรือทายาท ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายแล้ว รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบใน              
คราวประชุมประจ าเดือน 

ข้อ 13  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ีใหค้ณะกรรมการเป็นผูว้นิิจฉยั               

ช้ีขาด มติคณะกรรมการด าเนินการใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด  

ข้อ 14  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  

             ประกาศ    ณ  วนัท่ี  24  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.  2561   

 
(ลงช่ือ) 

      (  นายสักการ  ณิยกูล  ) 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 

           สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ  ากดั 


