ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก พ.ศ.2563
******************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ข้อ 64(8) และ ข้อ 95(11) และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 6 (นัดพิเศษ) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการ
สาหรับสมาชิก พ.ศ.2563 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก
พ.ศ.2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศถือใช้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก พ.ศ.2561
โดยให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“คู่สมรส”
หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“บุตร”
หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นบุตร ที่ศาล
มีคาพิพากษาว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือน
ไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ หรือเป็นบุตรที่วิกลจริตซึ่งต้องอยู่
ในความอุปการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรซึ่งยกให้เป็น
บุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว
“ผู้รับประโยชน์” หมายถึง บุคคลที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ได้ระบุเจตนาไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่สหกรณ์ฯจะเป็นผู้กาหนด
และได้ยื่นไว้ต่อสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว
“ผู้จัดการศพ” หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศพให้แก่สมาชิก
ที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ไม่มีทายาทตามที่ระบุไว้ ในข้อ 10
ให้มีหัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าอาวาส หรือผู้นาทางศาสนาอื่น เป็นผู้รับรอง
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
“อุบัติเหตุ”
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย
และทาให้เกิดการบาดเจ็บโดยที่สมาชิกไม่ได้เจตนา หรือมุ่งหวัง
และให้หมายรวมถึงการที่สมาชิกได้รับบาดเจ็บทั้งโดยเจตนา และ
ไม่เจตนาจากการกระทาของบุคคลอื่น แต่ไม่รวมถึงความเจ็บป่วย
อันเกิดจากโรคชรา หรือโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกและคู่สมรสที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม รวมถึงการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น
เวลานาน หรือเคหะสถานของสมาชิกที่ได้รับภัยพิบัติอย่างร้ายแรง
ข้อ 6 สมาชิกผู้มสี ิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการตามข้อ7 ต้องมีสภาพเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
กรณีสมาชิกที่ได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิก และคณะกรรมการได้มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพแล้ว แต่สหกรณ์ฯ ยังไม่ตัดจ่าย
เงินทุนเรือนหุ้นจากบัญชี ให้ถือว่าสมาชิกนั้นยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกาหนดระยะเวลา
ภายในสิ้นเดือนที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการให้พ้นจากสมาชิกภาพนั้น
ข้อ 7 การจ่ายเงินสวัสดิการ
7.1 กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม การจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.1.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ให้ได้รับ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
7.1.2 เป็นสมาชิกเกินกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี
ให้ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
7.1.3 เป็นสมาชิกเกินกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี
ให้ได้รับ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
7.1.4 เป็นสมาชิกเกินกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี
ให้ได้รับ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
7.1.5 เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี ถึง 6 ปี
ให้ได้รับ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
7.1.6 เป็นสมาชิกเกินกว่า 6 ปี ถึง 7 ปี
ให้ได้รับ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
7.1.7 เป็นสมาชิกเกินกว่า 7 ปี ถึง 8 ปี
ให้ได้รับ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
7.1.8 เป็นสมาชิกเกินกว่า 8 ปี ถึง 9 ปี
ให้ได้รับ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
7.1.9 เป็นสมาชิกเกินกว่า 9 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
7.1.10 เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ถึง 11 ปี ให้ได้รับ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
7.1.11 เป็นสมาชิกเกินกว่า 11 ปี ถึง 12 ปี ให้ได้รับ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
7.1.12 เป็นสมาชิกเกินกว่า 12 ปี ถึง 13 ปี ให้ได้รับ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
7.1.13 เป็นสมาชิกเกินกว่า 13 ปี ถึง 14 ปี ให้ได้รับ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
7.1.14 เป็นสมาชิกเกินกว่า 14 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
7.1.15 เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ถึง 16 ปี ให้ได้รับ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7.1.16 เป็นสมาชิกเกินกว่า 16 ปี ถึง 17 ปี ให้ได้รับ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
7.1.17 เป็นสมาชิกเกินกว่า 17 ปี ถึง 18 ปี ให้ได้รับ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
7.1.18 เป็นสมาชิกเกินกว่า 18 ปี ถึง 19 ปี ให้ได้รับ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
7.1.19 เป็นสมาชิกเกินกว่า 19 ปี ถึง 20 ปี ให้ได้รับ 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
7.1.20 เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี ถึง 25 ปี ให้ได้รับ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
7.1.21 เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ถึง 30 ปี ให้ได้รับ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7.1.22 เป็นสมาชิกเกินกว่า 30 ปี ขึ้นไป
ให้ได้รับ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
7.2 กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ทุพพลภาพจ่ายให้ ดังนี้
7.2.1 เสียแขน เสียขา และเสียตา อย่างใดอย่างหนึ่งข้างเดียวจ่าย 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
7.2.2 เสียแขน เสียขา เสียตา ทั้งสองข้าง หรือมากกว่าสองอย่างรวมกัน จ่าย 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท
ถ้วน)

7.3 กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส และนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันจ่ายให้ 1,000 บาท เกินกว่า 13 วัน จ่ายให้ 5,000 บาท
7.4 กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุถึงแก่ทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต จ่ายให้เป็น
รายเดือนๆละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่เกิน 36 เดือน การจ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 7.2,
ข้อ 7.3 และ ข้อ 7.4 ให้จ่ายได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับสิทธิสวัสดิการไปแล้ว
ให้ยกเลิกสิทธิเดิมและนาเงินส่งคืนและขอรับสิทธิใหม่
ข้อ 8 กรณีคู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม การจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
8.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี ให้ได้รับ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
8.2 เป็นสมาชิกเกินกว่า 3 ปี ถึง 6 ปี ให้ได้รับ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
8.3 เป็นสมาชิกเกินกว่า 6 ปี ถึง 9 ปี ให้ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8.4 เป็นสมาชิกเกินกว่า 9 ปี ถึง 12 ปี ให้ได้รับ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
8.5 เป็นสมาชิกเกินกว่า 12 ปี ให้ได้รับ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 9 กรณี บิดา มารดา บุตร ของสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพให้ รายละ 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) สาหรับบุตรสงเคราะห์ได้ไม่เกิน 3 คน
ข้อ 10 สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
10.1 ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายให้ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือแสดงเจตนา หรือคู่สมรส
หรือบิดามารดา หรือบุตร หรือผู้จัดการศพ แล้วแต่กรณีเป็นผู้รับตามลาดับ และเมื่อผู้มีสิทธิเหนือกว่าเป็นผู้รับเงินแล้ว สิทธิ
ของผู้อยู่ในอันดับต่ากว่าย่อมเป็นอันตกไป
10.2 ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รับ
10.3 ในกรณีบิดา มารดา บุตร ถึงแก่กรรมให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รับ
ข้อ 11 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการยื่นเรื่องราวขอรับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 7, ข้อ 8
และข้อ 9 ต่อสหกรณ์ฯ ภายในกาหนด 120 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม หรือวันประสบอุบัติเหตุ หรือนับแต่วันที่แพทย์ลง
ความเห็นว่าทุพพลภาพ หากพ้นกาหนดนี้ เป็นอันว่าสละสิทธิรับเงินช่วยเหลือ
ข้อ 12 ในกรณีที่เคหะสถานที่อยู่อาศัยของสมาชิก ได้รับภัยพิบัติอย่างร้ายแรงจากอัคคีภัย อุทกภัย หรือ วาตภัย
ฯลฯ และคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่า ควรได้รับการบรรเทาทุกข์ ก็ให้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือได้ ดังต่อไปนี้
12.1 ประสบภัยพิบัติด้วยเหตุอัคคีภัย ให้ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน)
12.2 ประสบภัยพิบัติด้วยเหตุอุทกภัย หรือวาตภัย ให้ได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไม่เกิน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ การช่วยเหลือสมาชิกที่เคหะสถานทีอ่ ยู่อาศัย ประสบภัยพิบัติร้ายแรง จะเป็นจานวนเท่าใดนั้น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 13 ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ จะต้องยื่นคาร้องต่อสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งส่งเอกสารต่างๆ ตามที่สหกรณ์ฯ
กาหนดให้ครบถ้วน ดังนี้
13.1 คาร้องตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
13.2 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิขอรับเงิน
13.3 สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมหรือคู่สมรส
13.4 สาเนามรณะบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมหรือคู่สมรส

13.5 สาเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมหรือคู่สมรส
13.6 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มีสิทธิขอรับเงิน
13.7 หลักฐานอื่นๆ ที่อาจนามาประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ คารับรองของคณะกรรมการ ฯลฯ
ในกรณีใช้สาเนาเอกสารตามที่กาหนดนี้ ต้องมีผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานรับรอง
ข้อ 14 เงินสวัสดิการที่จะนามาจ่ายตามระเบียบนี้ ให้จ่ายจากเงินรายได้จากการจัดสรรกาไร หรือ เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือเงินที่มีผู้บริจาค และระบุวัตถุประสงค์เพื่อการนี้
ข้อ 15 หากในปีใดมีเหตุพิเศษอันทาให้สมาชิกถึงแก่กรรมจานวนมาก จนเป็นเหตุทาให้เงินที่ตั้งไว้ ไม่พอจ่าย เป็น
สวัสดิการให้สหกรณ์ฯ ชะลอการจ่ายเงินไว้ในปีถัดไป หลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและได้รับอนุมัติเงิน
สวัสดิการ ตามข้อ 14 แล้ว
ข้อ 16 กรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกให้รับสิทธิเพียงอย่างเดียว
ข้อ 17 กรณีสมาชิกเสียชีวิตและมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ ให้นาเงินชาระหนี้กับสหกรณ์ฯก่อน
ข้อ 18 หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในระเบียบ ให้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัย โดยให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดาเนินการ ที่มา
ประชุมในครั้งนั้น การวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 19 สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะชะลอการจ่ายหรืองดจ่ายหรือลดจานวนเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อ 7, ข้อ 8, และข้อ 9 หากพบว่าสมาชิก, คู่สมรส, บิดามารดา หรือบุตรของสมาชิก ที่ขอรับสวัสดิการถึงแก่กรรม หรือ
ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากการกระทาผิดทางอาญา และหรือสิ่งเสพติด ที่กฎหมายระบุ
ข้อ 20 เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการนับเงื่อนไขเรื่องเวลา ให้ถือว่าสมาชิกที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนวันที่บังคับให้ใช้
ระเบียบนี้ ให้ได้รับเงินสวัสดิการเต็มจานวนตามเงื่อนไขในระเบียบนี้
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้วินิจฉัย และอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ยกเว้น การ
จ่ายเงินตาม ข้อ 7.1, 7.2, 7.3 และข้อ 8, ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือ
เหรัญญิก เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ แล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบ
ในคราวประชุมครั้งต่อไป
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

(นายนรงค์ บัวชุม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด
ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
**************************
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 6 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 ได้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือทาง
การเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกและคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกถึงแก่กรรม รวมถึงการช่วยเหลือสมาชิ ก
ที่ได้รับอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเวลานาน หรือเคหะสถานของสมาชิกที่ได้รับภัยพิบัติอย่างร้ายแรง นั้น
เพื่อให้ การดาเนิน การในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้เป็นไปด้ วยความเรียบร้อย ชัดเจน ครอบคลุ ม และเพิ่มการ
ช่วยเหลือให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จากัด พ.ศ.2561 ข้อ 64(8) ประกอบ ข้อ 95(11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 64 ครั้งที่ 1 วันที่
26 ตุลาคม พ.ศ.2563 จึงกาหนด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ7 ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก
พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7. การจ่ายเงินสวัสดิการ
7.1 กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ รายละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
7.2 นอกจากเงินเกี่ยวกับการจัดการศพที่มีสิทธิได้รับตามข้อ 7.1 ให้จ่ายเงินเกี่ยวกับการจัดการศพ
อีกจานวนหนึ่ง โดยให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.2.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่

6 เดือน ถึง 2 ปี ให้ได้รับ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

7.2.2 เป็นสมาชิกเกินกว่า

2 ปี ถึง 3 ปี ให้ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

7.2.3 เป็นสมาชิกเกินกว่า

3 ปี ถึง 4 ปี ให้ได้รับ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

7.2.4 เป็นสมาชิกเกินกว่า

4 ปี ถึง 5 ปี ให้ได้รับ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

7.2.5 เป็นสมาชิกเกินกว่า

5 ปี ถึง 6 ปี ให้ได้รับ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

7.2.6 เป็นสมาชิกเกินกว่า

6 ปี ถึง 7 ปี ให้ได้รับ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

7.2.7 เป็นสมาชิกเกินกว่า

7 ปี ถึง 8 ปี ให้ได้รับ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

7.2.8 เป็นสมาชิกเกินกว่า

8 ปี ถึง 9 ปี ให้ได้รับ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

7.2.9 เป็นสมาชิกเกินกว่า

9 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

7.2.10 เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ถึง 11 ปี ให้ได้รับ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
7.2.11 เป็นสมาชิกเกินกว่า 11 ปี ถึง 12 ปี ให้ได้รับ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
7.2.12 เป็นสมาชิกเกินกว่า 12 ปี ถึง 13 ปี ให้ได้รับ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
7.2.13 เป็นสมาชิกเกินกว่า 13 ปี ถึง 14 ปี ให้ได้รับ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
7.2.14 เป็นสมาชิกเกินกว่า 14 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
7.2.15 เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี ถึง 16 ปี ให้ได้รับ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7.2.16 เป็นสมาชิกเกินกว่า 16 ปี ถึง 17 ปี ให้ได้รับ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
7.2.17 เป็นสมาชิกเกินกว่า 17 ปี ถึง 18 ปี ให้ได้รับ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
7.2.18 เป็นสมาชิกเกินกว่า 18 ปี ถึง 19 ปี ให้ได้รับ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
7.2.19 เป็นสมาชิกเกินกว่า 19 ปี ถึง 20 ปี ให้ได้รับ 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
7.2.20 เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี ถึง 25 ปี ให้ได้รับ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
7.2.21 เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ถึง 30 ปี ให้ได้รับ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7.2.22 เป็นสมาชิกเกินกว่า

30 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

7.3 กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ทุพพลภาพจ่ายให้ ดังนี้
7.3.1 เสียแขน เสียขา และเสียตา อย่างใดอย่างหนึ่งข้างเดียวจ่าย 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
7.3.2 เสียแขน เสียขา เสียตา ทั้งสองข้าง หรือมากกว่าสองอย่างรวมกัน จ่าย 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน)
7.4 กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส และนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันจ่ายให้ 1,000 บาท เกินกว่า 13 วัน จ่ายให้ 5,000 บาท
7.5 กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุถึงแก่ทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต จ่ายให้เป็น
รายเดือนๆละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่เกิน 36 เดือน
การจ่ายเงินสวัสดิการตาม ข้อ 7.3, ข้อ 7.4 และ ข้อ 7.5 ให้จ่ายได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณี
ทีไ่ ด้รับสิทธิสวัสดิการไปแล้วให้ยกเลิกสิทธิเดิมและนาเงินส่งคืนและขอรับสิทธิใหม่”
ข้อ 4. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 14 ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก
พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 14 เงินสวัสดิการที่จะนามาจ่ายตาม ข้อ 7.1 ให้จ่ายจากทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ฯ ส่วนข้ออื่นๆ
ให้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือเงินรายได้จากการจัดสรรกาไร หรือเงินที่มีผู้บริจาคและระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อการนี้”

ข้อ 5. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 21 ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด ว่าด้วย เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก
พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 21 ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้วินิจฉัย และอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ยกเว้น การ
จ่ายเงินตาม ข้อ 7.1, ข้อ 7.2, ข้อ 7.3, ข้อ 7.4, ข้อ 8 และ ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ แล้วนาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป”
ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

(นายนรงค์ บัวชุม)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จากัด

