
/ขอ้ 7  ใหค้ณะ… 

 
 

 
 
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากัด 
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2554 

.................................................. 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  ขอ้ 78(9)  และ             
ขอ้ 108(8)  ทีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่  15  ครัง้ที่ 10/2554  เมื่อวนัท่ี  29  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2554                     
ไดม้ีมติก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั   วา่ดว้ยกองทนุช่วยเหลอืสมาชิก พ.ศ. 2554  
ดงัตอ่ไปนี ้
 ขอ้ 1   ระเบียบนีเ้รยีกวา่  “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยกองทนุ 
ช่วยเหลอืสมาชิก พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2   ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่ 29  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยกองทนุช่วยเหลอื
สมาชิก พ.ศ. 2545  ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมทกุฉบบั   และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรอืขอ้ตกลงอื่นใดซึง่ขดัหรอื
แยง้กบัระเบียบนี ้ และใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน 
 ขอ้ 4   ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์   หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั   
  คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
  สมาชิก   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ ์ 
  กองทนุ   หมายถึง  กองทนุช่วยเหลอืสมาชิกตามระเบียบนี ้
  ผูร้บัโอนประโยชน ์ หมายถึง  บคุคลที่สมาชิกไดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัเงินจากกองทนุ      

    หรอืทายาทตามกฎหมายกรณีที่สมาชิกไมไ่ดแ้ตง่ตัง้            
    ผูร้บัโอนประโยชน ์

 ขอ้ 5   วตัถปุระสงคข์องกองทนุมีดงันี ้
(1) เพื่อช่วยเหลอืสมาชิกกรณีที่สมาชิกทพุพลภาพ  หรอืช่วยเหลอืทายาทของสมาชิกกรณีสมาชิก

เสยีชีวิต   
(2) เพื่อคุม้ครองภาระหนีส้นิของสมาชิกที่มีตอ่สหกรณ ์
(3) เพื่อคุม้ครองและช่วยเหลอืผูค้  า้ประกนัเงินกูข้องสมาชิกที่เสยีชีวิต 

 (4)  เพื่อเป็นหลกัประกนัความมั่นคงของสหกรณ ์
 ขอ้  6 กองทนุอาจไดจ้ากแหลง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การจดัสรรจากก าไรสทุธิประจ าปี 
(2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) ดอกผลของกองทนุ 
(4) เงินหรอืทรพัยส์นิท่ีมีผูบ้รจิาค 
(5) รายไดอ้ื่นๆ 
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  ขอ้ 7   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอของบประมาณตอ่ท่ีประชมุใหญ่เป็นรายจา่ยผกูพนัประจ าปี              
หรอืจดัสรรจากก าไรสทุธิในกรณีมีก าไรสทุธิประจ าปี  และในขณะท่ีกองทนุไม่พอจา่ยในปีนัน้ ๆ ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของ  
คณะกรรมการด าเนินการในการพิจารณาจา่ยเงินจากกองทนุดงักลา่ว 

 ขอ้ 8   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการบรหิารกองทนุใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้ สว่นวิธีการบรหิารจดัการ 
สหกรณจ์ะด าเนินการเอง หรอืจะท าประกนักบับรษัิทประกนัก็ได ้  
 ขอ้ 9   การจา่ยเงินจากกองทนุแบง่เป็น 2 ประเภท  คือ 

 9.1 จา่ยในกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต 
 9.2 จา่ยในกรณีท่ีสมาชิกทพุพลภาพ  จนเป็นเหตใุหอ้อกจากงาน 

 ขอ้ 10 เม่ือสมาชิกเสียชีวิต   สหกรณจ์ะจ่ายเงินจากกองทนุใหแ้ก่ผูร้บัผลประโยชน ์ ดงันี ้  
                              (1)  ตัง้แตเ่ริ่มเป็นสมาชิก  จนถงึ 5 ปีบริบรูณ ์  รายละ     50,000  บาท                 
                              (2)  เป็นสมาชิกเกินกวา่ 5 ปีบริบรูณ ์ - 10 ปีบริบรูณ ์    รายละ     70,000  บาท 
                              (3)  เป็นสมาชิกเกินกวา่ 10 ปีบริบรูณ ์ – 20 ปีบริบรูณ ์  รายละ   100,000  บาท 
 (4)  เป็นสมาชิกเกินกวา่ 20 ปีบริบรูณ ์   รายละ   150,000  บาท 

 ขอ้ 11 กรณีสมาชิกทพุพลภาพจนเป็นเหตใุหท้างมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์หรอืหน่วยงานตน้สงักดั  
หรอืสหกรณมี์ค าสั่งใหอ้อกจากงาน  สหกรณจ์ะจา่ยเงินจากกองทนุใหก้ับสมาชิก หรอืผูร้บัผลประโยชน ์ หรอืผูไ้ด ้                  
รบัมอบอ านาจ  รายละ 150,000 บาท  เพียงครัง้เดียว  และจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินชว่ยเหลือตามขอ้ 10 
 ขอ้ 12 การขอรบัเงินจากกองทนุ 

 12.1  กรณีสมาชิกเสียชีวิต  ใหผู้ร้บัโอนประโยชน ์ ย่ืนแบบค าขอรบัเงินจากกองทนุพรอ้ม 
หลกัฐานตามท่ีสหกรณก์ าหนด 
 12.2  กรณีทพุพลภาพใหส้มาชิก หรอืผูร้บัโอนประโยชน ์หรอืผูร้บัมอบอ านาจ  ย่ืนแบบค าขอ             
รบัเงินจากกองทนุพรอ้มหลกัฐานตามท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ขอ้ 13 หากสมาชิกมีหนีส้ินคา้งช าระอยูก่บัสหกรณ ์ สหกรณจ์ะน ากองทนุของสมาชิกท่ีเสียชีวิตหรอื 
ทพุพลภาพท่ีพงึไดร้บั  น าไปช าระหนีท่ี้สมาชิกคา้งช าระอยูก่บัสหกรณท์ัง้หมดก่อน  หลงัจากนัน้ถึงจะน าเงินสว่นท่ีเหลือ
ไปจา่ยใหก้บัผูร้บัโอนประโยชนห์รอืสมาชิก 
 ขอ้ 14 กองทนุไม่ถือเป็นมรดก  สหกรณท์รงไวซ้ึง่สิทธิท่ีจะจา่ยใหแ้ก่บคุคลท่ีสมาชิกไดแ้ตง่ตัง้เป็น 
ผูร้บัโอนประโยชน ์  และขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการในทกุกรณีถือเป็นขอ้ยติุ 
 ขอ้ 15 ในกรณีท่ีมีเหตตุอ้งยกเลิกกองทนุนี ้   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการช าระบญัชีใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน  90 วนั  และหากมีเงินหรอืทรพัยส์ินเหลือใหน้ าสมทบทนุสาธารณประโยชน ์
 ขอ้ 16 ใหป้ระธานกรรมการมีอ านาจอนมุติัจา่ยเงินจากกองทุน 
 ขอ้ 17 กรณีท่ีระเบียบนีมิ้ไดก้ าหนดขอ้ความเรือ่งใดไว ้ หรอืไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  ใหเ้ป็นดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ใหค้ณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด 
 ใหป้ระธานกรรมการ  เป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 



/ขอ้ 11.2 กรณี… 

 
 

 
 
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จ ากัด 
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

.................................................. 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  พ.ศ. 2554 ขอ้ 78(9)  
และขอ้ 108(8)  ทีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่  16  ครัง้ที่ 10/2555  เมื่อวนัท่ี  30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555                     
ไดม้ีมติก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั   วา่ดว้ยกองทนุช่วยเหลอืสมาชิก แกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555  ดงัตอ่ไปนี ้
 ขอ้ 1   ระเบียบนีเ้รยีกวา่  “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ยกองทนุ 
ช่วยเหลอืสมาชิก แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555” 
 ขอ้ 2   ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่ 1  เดือนสงิหาคม  พ.ศ. 2555  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3   ใหย้กเลกิความในขอ้ 10 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ย
กองทนุช่วยเหลอืสมาชิก พ.ศ. 2554  และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
  “ขอ้ 10  เม่ือสมาชิกเสียชีวิต   สหกรณจ์ะจา่ยเงินจากกองทนุใหแ้ก่ผูร้บัผลประโยชน ์ ดงันี ้  
            10.1 เงนิกองทุนทีไ่ดรั้บ เทา่กับ อายุการเป็นสมาชิก(งวดการส่งค่าหุน้รายเดอืน)            
คูณ  1,500  บาท  ทัง้นี ้ ต า่สุดใหจ้่ายไม่น้อยกว่า  18,000  บาท  และสูงสุดไม่เกิน  200,000  บาท   
             10.2 กรณีทีส่หกรณท์ าประกันกับบริษัทประกันใหส้มาชิกรายใด ใหจ้่ายเงนิจาก
กองทุนดงันี ้
                     (1) หากเงนิค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันไดรั้บมากกว่าเงนิกองทุนที่
ค านวณตามข้อ 10.1 ใหส้มาชิกมีสิทธิไดรั้บเงนิช่วยเหลือเทา่กับค่าสินไหมทดแทนทีไ่ดรั้บจากบริษัทประกัน  
                         (2) หากเงนิค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันทีไ่ดรั้บน้อยกว่าเงนิกองทุน
ทีค่ านวณตามข้อ 10.1 ใหส้มาชิกมีสิทธิไดรั้บเงนิช่วยเหลือเทา่เงนิกองทุนทีพ่ึงไดรั้บ  โดยส่วนหน่ึงเบิกจากค่า
สินไหมทดแทนทีไ่ดรั้บจากบริษัทประกัน  ส่วนตา่งใหเ้บิกจากกองทุน  

  10.3 การนับอายุการเป็นสมาชิก  ใหนั้บจากงวดการส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืน   
เว้นแต ่สมาชิกทีค่ณะกรรมการด าเนินการอนุญาตใหง้ดส่งค่าหุน้รายเดอืน  ใหนั้บอายุตอ่เน่ืองจนถึงวันที่
เสียชีวิต โดยใหนั้บเป็นเดอืน เศษเป็นวันใหต้ดัทิง้” 
 ขอ้ 4   ใหย้กเลกิความในขอ้ 11 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั  วา่ดว้ย
กองทนุช่วยเหลอืสมาชิก พ.ศ. 2554  และใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
  “ข้อ 11  กรณีสมาชิกทุพพลภาพจนเป็นเหตุใหท้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์หรือ
หน่วยงานตน้สังกัด มีค าส่ังใหอ้อกจากงาน  สหกรณจ์ะจ่ายเงนิจากกองทุนใหกั้บสมาชิก หรือผู้รับ
ผลประโยชน ์ หรือผู้ไดรั้บมอบอ านาจ ดงันี ้
             11.1 เงนิกองทุนทีไ่ดรั้บ เทา่กับ อายุการเป็นสมาชิก(งวดการส่งค่าหุน้                
รายเดอืน)  คูณ  1,500  บาท  ทัง้นี ้ ต า่สุดใหจ้่ายไม่น้อยกว่า  18,000  บาท  และสูงสุดไม่เกิน  200,000  บาท   
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            11.2 กรณีทีส่หกรณท์ าประกันกับบริษัทประกันใหส้มาชิกรายใด ใหจ้่าย
เงนิกองทุนดงันี ้
                     (1) หากเงนิค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันไดรั้บมากกว่าเงนิกองทุน
ทีค่ านวณตามข้อ 11.1 ใหส้มาชิกมีสิทธิไดรั้บเงนิช่วยเหลือเทา่กับค่าสินไหมทดแทนทีไ่ดรั้บจากบริษัทประกัน 
                      (2) หากเงนิค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันทีไ่ดรั้บน้อยกว่า
เงนิกองทุนทีค่ านวณตามข้อ 11.1 ใหส้มาชิกมีสิทธิไดรั้บเงนิช่วยเหลือเทา่เงนิกองทุนทีพ่ึงไดรั้บ  โดยส่วนหน่ึง
เบิกจากค่าสินไหมทดแทนทีไ่ดรั้บจากบริษัทประกัน  ส่วนตา่งใหเ้บิกจากกองทุน  
          11.3  กรณีทุพพลภาพใหเ้บิกไดเ้พียงคร้ังเดยีว  และจะไม่มีสิทธิไดรั้บ 
เงนิช่วยเหลือตามข้อ 10   

11.4 การนับอายุการเป็นสมาชิก  ใหนั้บจากงวดการส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืน   
เว้นแต ่สมาชิกทีค่ณะกรรมการด าเนินการอนุญาตใหง้ดส่งค่าหุน้รายเดอืน  ใหนั้บอายุตอ่เน่ืองจนถึงวันทีมี่
ค าส่ังใหอ้อกจากงาน โดยใหนั้บเป็นเดอืน เศษเป็นวันใหต้ดัทิง้ 
 
 ใหป้ระธานกรรมการ  เป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
  
 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

 

(ดร.โอภาส  ตนัติฐากรู) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ ากดั 


