ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2554
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ข้อ 78(9) และ
ข้อ 108(8) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 15 ครัง้ ที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 29 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554
ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2554
ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 29 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ
สมาชิก พ.ศ. 2545 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี ้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี ้
สหกรณ์
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สมาชิก
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์
กองทุน
หมายถึง กองทุนช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบนี ้
ผูร้ บั โอนประโยชน์
หมายถึง บุคคลที่สมาชิกได้แต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั เงินจากกองทุน
หรือทายาทตามกฎหมายกรณีที่สมาชิกไม่ได้แต่งตัง้
ผูร้ บั โอนประโยชน์
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของกองทุนมีดงั นี ้
(1) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพ หรือช่วยเหลือทายาทของสมาชิกกรณีสมาชิก
เสียชีวิต
(2) เพื่อคุม้ ครองภาระหนีส้ นิ ของสมาชิกที่มีตอ่ สหกรณ์
(3) เพื่อคุม้ ครองและช่วยเหลือผูค้ า้ ประกันเงินกูข้ องสมาชิกที่เสียชีวิต
(4) เพื่อเป็ นหลักประกันความมั่นคงของสหกรณ์
ข้อ 6 กองทุนอาจได้จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) การจัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปี
(2) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) ดอกผลของกองทุน
(4) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่มีผบู้ ริจาค
(5) รายได้อื่นๆ
/ข้อ 7 ให้คณะ…
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ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอของบประมาณต่อที่ประชุมใหญ่เป็ นรายจ่ายผูกพันประจาปี
หรือจัดสรรจากกาไรสุทธิในกรณีมีกาไรสุทธิประจาปี และในขณะที่กองทุนไม่พอจ่ายในปี นนั้ ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาจ่ายเงินจากกองทุนดังกล่าว
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการดาเนินการบริหารกองทุนให้เป็ นไปตามระเบียบนี ้ ส่วนวิธีการบริหารจัดการ
สหกรณ์จะดาเนินการเอง หรือจะทาประกันกับบริษัทประกันก็ได้
ข้อ 9 การจ่ายเงินจากกองทุนแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
9.1 จ่ายในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต
9.2 จ่ายในกรณีที่สมาชิกทุพพลภาพ จนเป็ นเหตุให้ออกจากงาน
ข้อ 10 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์ ดังนี ้
(1) ตัง้ แต่เริ่มเป็ นสมาชิก จนถึง 5 ปี บริบรู ณ์
รายละ 50,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี บริบรู ณ์ - 10 ปี บริบรู ณ์ รายละ 70,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี บริบรู ณ์ – 20 ปี บริบรู ณ์ รายละ 100,000 บาท
(4) เป็ นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี บริบรู ณ์
รายละ 150,000 บาท
ข้อ 11 กรณีสมาชิกทุพพลภาพจนเป็ นเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือหน่วยงานต้นสังกัด
หรือสหกรณ์มีคาสั่งให้ออกจากงาน สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้กับสมาชิก หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ หรือผูไ้ ด้
รับมอบอานาจ รายละ 150,000 บาท เพียงครัง้ เดียว และจะไม่มีสิทธิได้รบั เงินช่วยเหลือตามข้อ 10
ข้อ 12 การขอรับเงินจากกองทุน
12.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ ยื่นแบบคาขอรับเงินจากกองทุนพร้อม
หลักฐานตามที่สหกรณ์กาหนด
12.2 กรณีทพุ พลภาพให้สมาชิก หรือผูร้ บั โอนประโยชน์ หรือผูร้ บั มอบอานาจ ยื่นแบบคาขอ
รับเงินจากกองทุนพร้อมหลักฐานตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 13 หากสมาชิกมีหนีส้ ินค้างชาระอยูก่ บั สหกรณ์ สหกรณ์จะนากองทุนของสมาชิกที่เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพที่พงึ ได้รบั นาไปชาระหนีท้ ี่สมาชิกค้างชาระอยูก่ บั สหกรณ์ทงั้ หมดก่อน หลังจากนัน้ ถึงจะนาเงินส่วนที่เหลือ
ไปจ่ายให้กบั ผูร้ บั โอนประโยชน์หรือสมาชิก
ข้อ 14 กองทุนไม่ถือเป็ นมรดก สหกรณ์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะจ่ายให้แก่บคุ คลที่สมาชิกได้แต่งตัง้ เป็ น
ผูร้ บั โอนประโยชน์ และข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการในทุกกรณีถือเป็ นข้อยุติ
ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งยกเลิกกองทุนนี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการชาระบัญชีให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน และหากมีเงินหรือทรัพย์สินเหลือให้นาสมทบทุนสาธารณประโยชน์
ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการมีอานาจอนุมตั ิจา่ ยเงินจากกองทุน
ข้อ 17 กรณีที่ระเบียบนีม้ ิได้กาหนดข้อความเรือ่ งใดไว้ หรือไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ให้เป็ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัยชีข้ าด
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554
(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
..................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 78(9)
และข้อ 108(8) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 16 ครัง้ ที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2554 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 10 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์ ดังนี ้
10.1 เงินกองทุนทีไ่ ด้รับ เท่ากับ อายุการเป็ นสมาชิก(งวดการส่งค่าหุน้ รายเดือน)
คูณ 1,500 บาท ทัง้ นี้ ตา่ สุดให้จ่ายไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
10.2 กรณีทสี่ หกรณ์ทาประกันกับบริษัทประกันให้สมาชิกรายใด ให้จ่ายเงินจาก
กองทุนดังนี้
(1) หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้รับมากกว่าเงินกองทุนที่
คานวณตามข้อ 10.1 ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รับจากบริษัทประกัน
(2) หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันทีไ่ ด้รับน้อยกว่าเงินกองทุน
่ ึงได้รับ โดยส่วนหนึ่งเบิกจากค่า
ทีค่ านวณตามข้อ 10.1 ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนทีพ
สินไหมทดแทนทีไ่ ด้รับจากบริษัทประกัน ส่วนต่างให้เบิกจากกองทุน
10.3 การนับอายุการเป็ นสมาชิก ให้นับจากงวดการส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
เว้นแต่ สมาชิกทีค่ ณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้งดส่งค่าหุน้ รายเดือน ให้นับอายุตอ่ เนื่องจนถึงวันที่
เสียชีวิต โดยให้นับเป็ นเดือน เศษเป็ นวันให้ตดั ทิง้ ”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2554 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 11 กรณีสมาชิกทุพพลภาพจนเป็ นเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด มีคาสั่งให้ออกจากงาน สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนให้กับสมาชิก หรือผู้รับ
ผลประโยชน์ หรือผู้ได้รับมอบอานาจ ดังนี้
11.1 เงินกองทุนทีไ่ ด้รับ เท่ากับ อายุการเป็ นสมาชิก(งวดการส่งค่าหุน้
รายเดือน) คูณ 1,500 บาท ทัง้ นี้ ตา่ สุดให้จ่ายไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
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11.2 กรณีทสี่ หกรณ์ทาประกันกับบริษัทประกันให้สมาชิกรายใด ให้จ่าย
เงินกองทุนดังนี้
(1) หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันได้รับมากกว่าเงินกองทุน
ทีค่ านวณตามข้อ 11.1 ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่ากับค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รับจากบริษัทประกัน
(2) หากเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันทีไ่ ด้รับน้อยกว่า
่ ึงได้รับ โดยส่วนหนึ่ง
เงินกองทุนทีค่ านวณตามข้อ 11.1 ให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเท่าเงินกองทุนทีพ
เบิกจากค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รับจากบริษัทประกัน ส่วนต่างให้เบิกจากกองทุน
11.3 กรณีทุพพลภาพให้เบิกได้เพียงครั้งเดียว และจะไม่มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือตามข้อ 10
11.4 การนับอายุการเป็ นสมาชิก ให้นับจากงวดการส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
เว้นแต่ สมาชิกทีค่ ณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้งดส่งค่าหุน้ รายเดือน ให้นับอายุตอ่ เนื่องจนถึงวันทีม่ ี
คาสั่งให้ออกจากงาน โดยให้นับเป็ นเดือน เศษเป็ นวันให้ตดั ทิง้
ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

(ดร.โอภาส ตันติฐากูร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

