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สาํเนา 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด 

ว่าด้วย  ทุนสวัสดกิารสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต  หรือทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร  

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด ข้อ 

76(8) และข้อ 108(10) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากัด   

ชุดท่ี 30 ในการประชุมครัง้ท่ี 15 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2547 จึงมีมติให้กําหนดระเบียบ ว่าด้วย ทุน

สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกผู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวรไว้ดงันี ้
 

หมวดท่ี 1 

ความท่ัวไป 

 

ข้อ 1. ระเบียบนี ้เรียกวา่ ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั  วา่ด้วย 

ทนุสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร พ.ศ. 2547 

ข้อ 2.ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัท่ีถดัจากวนัท่ีประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั วา่ด้วย ทนุ

สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกผู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร พ.ศ. 2545 

บรรดามต ิ ประกาศ  คําสัง่  และแนวทางปฏิบตัิอ่ืนท่ีขดัหรือแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี ้

 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ท่ีเป็นข้าราชการ  พนกังาน  ลกูจ้างประจํา ลกูจ้าง 

    ชัว่คราว ข้าราชการบํานาญของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และ 

     เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท่ีมีอายไุมเ่กิน 60 ปีบริบรูณ์ 

 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

  “ผู้จดัการ” หมายถึง ผู้จดัการสหกรณ์ 

  “รองผู้จดัการ” หมายถึง รองผู้จดัการสหกรณ์ 
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  “เงินทนุ” หมายถึง ทนุสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร 

“เงินสวสัดกิาร” หมายถึง  เงินท่ีจา่ยให้กบัสมาชิก หรือผู้ รับผลประโยชน์ หรือทายาทโดย 

 ธรรม หรือผู้จดัการมรดกของสมาชิกตามระเบียบนี ้

“ผู้ รับผลประโยชน์”  หมายถึง   บคุคลท่ีสมาชิกระบใุห้เป็นผู้ รับเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ 

                     สมาชิกผู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร 

“ทายาทโดยธรรม”  หมายถึง   ทายาทท่ีกฎหมายกําหนดให้มีสิทธ์ิรับมรดก 

“ผู้จดัการมรดก” หมายถึง ผู้ ท่ีศาลมีคําสัง่ให้เป็นผู้จดัการมรดกของสมาชิก 

  “ทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร” หมายถึง   

(1) เป็นอมัพาตร่างกายถึงขนาดชว่ยตนเองไมไ่ด้อย่างถาวร  และมีหนงัสือรับรอง

จากแพทย์วา่บคุคลนัน้ต้องทพุพลภาพโดยสิน้เชิงถาวร หรือ 

(2) เสียแขน หรือพิการจนใช้การไมไ่ด้ทัง้สองข้างอยา่งถาวร หรือ 

(3) เสียขา หรือพิการจนใช้การไมไ่ด้ทัง้สองข้างอย่างถาวร หรือ 

(4) เสียดวงตา หรือพิการจนใช้การไมไ่ด้ทัง้สองข้างอย่างถาวรและไมมี่ทางรักษา

ให้หายได้ หรือ 

(5) เสียแขน หรือขา หรือดวงตา  อยา่งใดอยา่งหนึง่รวมกนัไมน้่อยกวา่ 2 อยา่ง 

หรือ 

(6) พิการแขน หรือขา หรือดวงตา อย่างใดอยา่งหนึง่รวมกนัไมน้่อยกวา่ 2 อยา่ง  

หรือ 

(7) วิกลจริต และมีคําสัง่ศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ข้อ 5. เงินทนุสวสัดิการตามระเบียบนีไ้ด้มาจาก 

(1) งบประมาณรายจา่ยประจําปี   ให้สหกรณ์ตัง้งบประมาณรายจา่ยประจําปีเพ่ือเป็นเงิน 

สวสัดกิารตามระเบียบนี ้ เป็นประจําทกุปี ๆ ละ ไมน้่อยกวา่ 1,500,000.- บาท  

(2) จดัสรรจากกําไรสทุธิของสหกรณ์ 

(3) เงิน หรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ 

(4) เงินท่ีได้จากการประกนัอบุตัเิหตหุมูส่มาชิก 

(5) เงินอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการจะได้ทําข้อตกลงผกูพนักบัองค์กรหรือหน่วยงาน

ตา่ง ๆ เพ่ือจดัสวสัดกิารสงเคราะห์เพิ่มเตมิในอนาคต 
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หมวดท่ี 2 

หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงนิสวัสดกิาร 

 ข้อ 6. สมาชิกท่ีมีอายเุกิน 60 ปี บริบรูณ์ ไมมี่สิทธิได้รับเงินสวสัดกิารตามระเบียบ 

 ข้อ 7. สมาชิกอาจแจ้งช่ือผู้ รับผลประโยชน์ในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวรไว้

ให้แก่สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 

กรณีสมาชิกได้แจ้งช่ือผู้ รับผลประโยชน์หลายคน สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการตามข้อ 8 ให้กบัผู้ รับ

ผลประโยชน์โดยเฉล่ียให้ได้รับเงินสวสัดกิารตามสดัสว่นท่ีเทา่กนัทกุคน       

กรณีสมาชิกไม่ได้แจ้งช่ือผู้ รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการตามข้อ 8 ให้แก่ทายาท

โดยธรรม  หรือผู้จดัการมรดกของสมาชิก  แล้วแตก่รณีตามความเห็นของผู้ มีอํานาจอนมุตั ิ   

 “ข้อ 8. กรณีสมาชิกเจ็บป่วย หรือประสบอบุตัเิหตจุนเสียชีวิต  หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร   ยกเว้น

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิน้เชิงถาวรตามข้อ 9. ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการแก่ผู้ รับผลประโยชน์ท่ี

สมาชิกแจ้งไว้กบัสหกรณ์   หรือทายาทโดยธรรม หรือผู้จดัการมรดก หรือสมาชิกนัน้  ดงันี ้

 8.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิตเน่ืองจากเจ็บป่วย หรือประสบอบุตัิเหต ุ ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการแก่  

ผู้ รับผลประโยชน์ดงันี ้

  8.1.1 เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2547   ได้รับเงินสวสัดกิาร จํานวน 200,000.-บาท 

  8.1.2 เป็นสมาชิกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป   ให้ได้รับเงินสวสัดิการตามอายกุารเป็น

สมาชิกดงันี ้

อายกุารเป็นสมาชิก เงินสวสัดกิาร (บาท) อายกุารเป็นสมาชิก เงินสวสัดกิาร (บาท) 

ไมเ่กิน 36 เดือน 100,000 96 เดือนขึน้ไป ถึง 108 เดือน 160,000 

36 เดือนขึน้ไป ถึง 48 เดือน 110,000 108 เดือนขึน้ไป ถึง 120 เดือน 170,000 

48 เดือนขึน้ไป ถึง 60 เดือน 120,000 120 เดือนขึน้ไป ถึง 132 เดือน 180,000 

60 เดือนขึน้ไป ถึง 72 เดือน 130,000 132 เดือนขึน้ไป ถึง 144 เดือน 190,000 

72 เดือนขึน้ไป ถึง 84 เดือน 140,000 144 เดือนขึน้ไป  200,000 

84 เดือนขึน้ไป ถึง 96 เดือน 150,000   

 8.2 กรณีทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร เน่ืองจากเจ็บป่วย หรือประสบอุบตัิเหตุ  ให้สหกรณ์จ่ายเงิน

สวสัดกิารแก่ผู้ รับผลประโยชน์ดงันี ้

  8.2.1 เป็นสมาชิกก่อนปี พ.ศ. 2547   ได้รับเงินสวสัดกิาร จํานวน 250,000.-บาท 

  8.2.2 เป็นสมาชิกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป   ให้ได้รับเงินสวสัดิการตามอายกุารเป็น

สมาชิกดงันี ้
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อายกุารเป็นสมาชิก เงินสวสัดกิาร (บาท) อายกุารเป็นสมาชิก เงินสวสัดกิาร (บาท) 

ไมเ่กิน 36 เดือน 100,000 120 เดือนขึน้ไป ถึง 132 เดือน 180,000 

36 เดือนขึน้ไป ถึง 48 เดือน 110,000 132 เดือนขึน้ไป ถึง 144 เดือน 190,000 

48 เดือนขึน้ไป ถึง 60 เดือน 120,000 144 เดือนขึน้ไป ถึง 156 เดือน 200,000 

60 เดือนขึน้ไป ถึง 72 เดือน 130,000 156 เดือนขึน้ไป ถึง 168 เดือน 210,000 

72 เดือนขึน้ไป ถึง 84 เดือน 140,000 168 เดือนขึน้ไป ถึง 180 เดือน 220,000 

84 เดือนขึน้ไป ถึง 96 เดือน 150,000 180 เดือนขึน้ไป ถึง 192 เดือน 230,000 

96 เดือนขึน้ไป ถึง 108 เดือน 160,000 192 เดือนขึน้ไป ถึง 204 เดือน 240,000 

108 เดือนขึน้ไป ถึง 120 เดือน 170,000 204 เดือนขึน้ไป 250,000 
 

 สมาชิกท่ีได้รับเงินสวสัดิการเน่ืองจากทพุพลภาพสิน้เชิงถาวรแล้ว  หากเสียชีวิตไม่มีสิทธิได้รับเงิน 

สวสัดกิารตามระเบียบนีอี้ก” 

(แก้ไขครัง้ท่ี 2  วนัท่ี 30 กนัยายน 2547  และ แก้ไขครัง้ท่ี 3  วนัท่ี 18 ตลุาคม 2547) 

ข้อ 9. สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสวัสดิการในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต   หรือทุพพลภาพสิน้เชิงถาวร      

อนัมีสาเหต ุหรือสืบเน่ืองมาจากสาเหตตุอ่ไปนี ้

(1) เป็นผู้ ก่อ หรือมีสว่นร่วมก่ออาชญากรรม หรือเหตจุากการก่ออาชญากรรม 

(2) การฆ่าตัวตาย   หรือพยายามฆ่าตัวตาย  หรือทําร้ายร่างกายตนเอง  หรือถูกผู้ รับ

ผลประโยชน์เจตนาทําให้เสียชีวิต 

(3) เป็นสมาชิกไม่เกิน 6 เดือน  และเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง เช่น โรคเอดส์  โรคมะเร็ง 

โรคเบาหวาน   โรคหวัใจ   โรคไต  โรคตบั 

ข้อ 10. หากสมาชิกผู้ เสียชีวิตนัน้ยงัคงมีหนีส้ินค้างอยูก่บัสหกรณ์    ให้สหกรณ์นําเงินสวสัดกิารนัน้ 

มาหักหนีใ้ห้กับสหกรณ์ก่อน ถ้ามีเงินสวัสดิการเหลือหลังจากการหักหนีส้ินแล้วจึงมอบให้กับผู้ รับ

ผลประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรม หรือ ผู้จดัการมรดกของสมาชิกผู้นัน้ตอ่ไป 

 ข้อ 11. ผู้ รับผลประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรม หรือผู้จดัการมรดกของสมาชิกผู้ เสียชีวิตจะต้อง 

ติดต่อขอรับเงินโดยย่ืนแบบขอรับเงินสวัสดิการ  พร้อมหลกัฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการตามท่ี   

สหกรณ์กําหนดภายใน  180 วนั   นบัจากวนัท่ีสมาชิกเสียชีวิต  หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร 

 หากเลยกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรกให้ถือวา่สละสิทธ์ิในการรับเงินสวสัดกิาร 

 ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการ หรือผู้จดัการ  หรือรองผู้จดัการมีอํานาจอนมุตัสิัง่จา่ยเงินสวสัดกิาร  

ตามระเบียบนี ้  

 ข้อ 13. กรณีเงินทนุไมเ่พียงพอในการเบกิจา่ยเป็นเงินสวสัดกิารให้กบัสมาชิก  ให้ประธานกรรมการ

มีอํานาจอนมุตัเิบกิจา่ยเงินจากงบประมาณรายจา่ยหมวดเงินสํารองจา่ยทัว่ไปมาจา่ยเป็นเงินสวสัดิการ

ให้กบัสมาชิก  
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 ข้อ 14. ให้คณะกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี ้ ในกรณีมีปัญหาให้เป็นอํานาจของ 

คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ มีอํานาจวินิจฉยัชีข้าด   และให้ถือคําวินิจฉัยนัน้เป็นท่ีสดุ 

 

หมวดท่ี 3 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 15. สมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้ เสียชีวิต  และทพุพลภาพ 

พ.ศ. 2531  และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม(ครัง้ท่ี 1) พ.ศ. 2533 , ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย ทนุสวสัดิการสงเคราะห์

สมาชิกผู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพสิน้เชิงถาวร พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2545  ซึ่งได้ระบช่ืุอผู้ รับผลประโยชน์ไว้

ในใบสมคัรสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้ เสียชีวิตตามระเบียบดงักล่าวนัน้ หากสมาชิกไม่ติดต่อขอเปล่ียนแปลง

ผู้ รับผลประโยชน์ตามข้อ 7 แหง่ระเบียบนี ้สหกรณ์จะยงัคงจ่ายเงินให้ผู้ รับผลประโยชน์ตามท่ีสมาชิกได้ระบุ

ไว้เดมิจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

 

ประกาศ  ณ วนัท่ี 19 มกราคม 2547 

 

(ลงช่ือ) บรรเจิด   พฤฒิกิตติ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรเจิด   พฤฒิกิตติ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
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