ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร
พ.ศ. 2557
-----------------------------เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และครอบครัวสมาชิก ในกรณีที่สมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา
และบุตรของสมาชิก เสียชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามหลักการสหกรณ์
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 77 (9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
จากัด พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557 จึงกาหนดระเบียบ ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส
บิดา มารดา และบุตร พ.ศ. 2557 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ยบนี้เรียกว่ า “ระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด ว่า ด้วย ทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวการศพของสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการเพื่ อ
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
และบรรดา ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือมติที่ประชุมอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง
สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1” หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง
ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“คู่สมรส”
หมายถึง
คู่สมรสของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย
“บิดา มารดา”
หมายถึง
ผู้ให้กาเนิดของสมาชิก
“บุตร”
หมายถึง
บุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย
“ผู้รับโอนประโยชน์” หมายถึง
บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนา
ตั้งให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์เงินทุน
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ข้อ 5. เงินทุนสวัสดิการนี้ได้มาจาก
(1) ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2) จัดสรรจากกาไรสุทธิ
(3) เงินบริจาค
ข้อ 6. กรณีเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2557 สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 20,000.- บาท
(2) เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี - 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 30,000.- บาท
(3) เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี - 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 40,000.- บาท
(4) เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 50,000.- บาท
ในกรณีคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรมให้จ่ายแก่สมาชิกครึ่งหนึ่งตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 6 และให้สมาชิกขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของคู่สมรสได้ 1 ครั้ง
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับอายุการเป็นสมาชิกครั้งหลังสุด ซึ่งสมาชิกได้ชาระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกัน โดยให้นับเวลาเป็นปี 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี
ข้อ 7. กรณีเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ปีละ 4,000.- บาท แต่ไม่เกิน 20,000.- บาท
(2) เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี - 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 30,000.- บาท
(3) เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี - 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 40,000.- บาท
(4) เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 50,000.- บาท
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับอายุการเป็นสมาชิกครั้งหลังสุด ซึ่งสมาชิกได้ชาระเงิน
ค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกัน โดยให้นับเวลาเป็นปี 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี
ข้อ 8. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้จ่ายแก่ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ หรือคู่สมรส
หรือบุตร หรือบิดา มารดาเป็นผู้รับตามลาดับ
(2) กรณีเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 คู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรมให้จ่าย
แก่สมาชิกตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8 (3) วรรค 2 และให้สมาชิกขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพของคู่สมรสได้ 1 ครั้ง
(3) ในกรณี บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงิน ดังนี้
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของบิดา มารดา หรือบุตรสมาชิก กึ่งหนึ่งของคู่
สมรสของสมาชิก ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 สาหรับสมาชิกรายเดิมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555
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ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของ บิดา มารดา หรือบุตรสมาชิกที่เป็นสมาชิก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. เป็นสมาชิก 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 2,500.-บาท
2. เป็นสมาชิก 5 ปี - 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 3,750.-บาท
3. เป็นสมาชิก 10 ปี - 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 5,250.-บาท
4. เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 6,250.-บาท
การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับอายุการเป็นสมาชิกครั้งหลังสุด ซึ่งสมาชิกได้ชาระ
เงินค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกัน โดยให้นับเวลาเป็นปี 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 ปี
(4) สมาชิกคนหนึ่งให้ใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ประกอบด้วย
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของบิดา มารดา และบุตร ยกเว้น เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพของคู่สมรส
(5) สาหรับสมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ให้ได้รับเงินตามระเบียบนี้กึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญใน
ทุกกรณี
(6) ในกรณีสิทธิที่เกิดขึ้นซ้าซ้อน คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้แก่สมาชิกที่มีสิทธิที่ดีที่สุด
(7) สมาชิกที่ขาดส่งการชาระหนี้ ติดต่อกัน 3 งวดขึ้นไป ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามระเบียบนี้มิให้นามาหักหนี้สินใดๆ ของสหกรณ์
ข้อ 9. เมื่อสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรถึงแก่กรรม ให้ผู้รับโอนประโยชน์แจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ และขอรับเงินสงเคราะห์ศพ พร้อมทั้งแนบหลักฐานหนังสือรับรองการตายหรือใบมรณบัตรและทะเบียน
บ้านภายใน 120 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิรับเงินในการสงเคราะห์ศพ
ข้อ 10. สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่าย หรือลดจานวนเงินน้อยลงกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 6, ข้อ 7 และ ข้อ 8 ได้หากปรากฏว่า กรณีที่เงินทุนสวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้หมดลงหรือไม่
เพียงพอที่จะจ่ายตามสิทธิส่วนที่เหลือให้ยกไปจ่ายในปีถัดไป
ข้อ 11. ให้สหกรณ์จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิตามลาดับคาร้องที่ยื่น พร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนและต้องจัดให้
ผู้รับการสงเคราะห์ทุกราย และให้รายงานการจ่ายเงินเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการคราวถัดไป
ข้อ 12. ระเบียบใดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 13. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ 14. ให้ผู้จัดการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
(ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์)
ประธานคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
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