
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ ากัด 
ว่าด้วยกองทุนรวมใจชว่ยเหลือสมาชิก  

พ.ศ. 2558 
------------------------------------------ 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 76 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด พ .ศ. 
2552 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2558 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วย กองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2558 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยกองทุนรวมใจ
ช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2558" 

ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยกองทุนรวมใจช่วยเหลือ
สมาชิก พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2558 

บรรดาระเบียบหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
           ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
  “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามข้อ 34 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ. 2552 ยกเว้น สมาชิกสมทบท่ีเป็นคู่สมรส 
                “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
  “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
      “ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
  “คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์” หมายความว่า คณะกรรมการศึกษา 
สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวมใจชว่ยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
               “สมาชิกกองทุน" หมายความว่า สมาชิกกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 
                “ผู้รับผลประโยชน์” หมายความว่า บุคคลท่ีสมาชิกกองทุนรวมใจได้ระบุให้เป็นผู้รับเงินจาก
กองทุน 
 
          /“ผู้ดูแลรักษา"… 
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          “ผู้ดูแลรักษา" หมายความว่า บุคคลท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาสมาชิกกองทุนที่ทุพพลภาพ
หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

           

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 5  กองทุนนี้มีไว้เพื่อสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะจ่ายให้แก่บุคคลท่ีระบุไว้ตามข้อ 9 
ข้อวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการในทุกกรณีให้ถือเป็นข้อยุติ และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

5.1 เพื่อช่วยเหลือทายาทกรณีสมาชิกเสียชีวิต และช่วยเหลือสมาชิกท่ีทุพพลภาพหรือเจ็บป่วย
จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

5.2 เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของสหกรณ์ในด้านการเพิ่มเงินออม 
5.3 เพื่อคุ้มครองป้องกันความเสียหายทางด้านหนี้สินของสหกรณ์ และเพื่อคุ้มครอง ผู้ค้ า

ประกันเงินกู้ของสมาชิก 
                     5.4  เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก 
 

หมวด 3 
สมาชิกภาพ สิทธิของสมาชิก และการแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ 

    ข้อ 6  สมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันท่ีสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่ไม่ก่อนวันท่ีกองทุน
จัดตั้ง 
               ท้ังนี้ ไม่กระทบถึงการด าเนินการจ่ายเงินกองทุนนี้ท่ีได้ด าเนินการก่อนที่ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ 
 ข้อ 7  สมาชิกภาพของสมาชกิกองทุนย่อมสิ้นสุดลง ดังนี้ 

7.1 พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
  7.2 สหกรณ์จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 8 ครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 8  เมื่อสมาชิกกองทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพหรือ เจ็บป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
            8.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกเดิม 
 

  อายุการเป็นสมาชิก                   ได้รับเงินไม่เกิน (บาท) 
   1 ปี           30,000.-    
              2 ปี     40,000.-  
             3 ปี     50,000.-  
             4 ปี     60,000.-  
             5 ปี     70,000.-  
             6 ปี     80,000.-        
             7 ปี     90,000.-  
        8 ปี ขึ้นไป    100,000.- 
 

                

 กรณีท่ีสมาชิกกองทุน สมาชิกสามัญ และสมาชิกเดิม มีอายุ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และเป็นสมาชิกกองทุน
มาครบ 8 ปี ให้ได้รับเงินตามสิทธิ ดังนี้ 
         /ปีที่  1...       
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                ปีที่  1      ได้รบัเงิน                    1,000.- บาท 
   ปีที่  2      ได้รบัเงิน                    2,000.- บาท 
   ปีที่  3      ได้รบัเงิน                    3,000.- บาท 
   ปีที่  4      ได้รบัเงิน                    4,000.- บาท 
   ปีที่  5  ขึ้นไป  ได้รบัเงิน ปลีะ      5,000.- บาท 
           ท้ังนี้ การรบัเงินดังกล่าว สมาชิกกองทุนจะได้รับเงินรวมกันแลว้ไม่เกิน 100,000.- บาท เว้นแต่สมาชิก
กองทุนรายใดประสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์  สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ต่อเมื่อสมาชิกกองทุน
เสียชีวิตเท่านั้น     
      

     8.2 สมาชิกสมทบและสมาชิกสมทบเดิม      
    

 อายุการเป็นสมาชิก            มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า (บาท)     ได้รับเงินไม่เกิน (บาท) 
  1 ปี       5,000.-      5,000.- 
  2 ปี    10,000.-    10,000.- 
  3 ปี    15,000.-    15,000.- 
  4 ปี    20,000.-    20,000.- 
  5 ปี    25,000.-    25,000.- 
  6 ปี    30,000.-    30,000.- 
  7 ปี    35,000.-    35,000.- 
  8 ปี    40,000.-    40,000.- 
  9 ปี    45,000.-    45,000.- 
  10 ปี    50,000.-    50,000.- 
  11 ปี    55,000.-    55,000.- 
  12 ปี    60,000.-    60,000.- 
  13 ปี    65,000.-    65,000.- 
  14 ปี    70,000.-    70,000.- 
  15 ปี    75,000.-    75,000.- 
  16 ปี ขึ้นไป   80,000.-    80,000.- 
 

     กรณีจ านวนอายุการเป็นสมาชิกสมทบ หรือจ านวนทุนเรือนหุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่าตารางท่ี
ก าหนด ให้สหกรณ์จ่ายเงินตามจ านวนอายุการเป็นสมาชิก หรือทุนเรือนหุ้นที่น้อย 
         กรณีท่ีสมาชิกสมทบและสมาชิกสมทบเดิมมีอายุ 61 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนมาครบ 16 
ปี ให้ได้รับเงินตามสิทธิ ดังนี้  
   ปีที่  1      ได้รับเงิน               1,000.- บาท 
   ปีที่  2      ได้รับเงิน               1,500.- บาท 
   ปีที่  3      ได้รับเงิน               2,500.- บาท 
   ปีที่  4      ได้รับเงิน               3,000.- บาท 
   ปีที่  5  ขึ้นไป  ได้รับเงิน ปีละ    4,000.- บาท 
          /ท้ังนี้ การรับเงิน... 
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 ท้ังนี้ การรับเงินดังกล่าว  สมาชิกกองทุนจะได้รับเงินรวมกันแล้วไม่เกิน 80,000. - บาท  เว้นแต่สมาชิก
กองทุนรายใดประสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์  สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ต่อเมื่อสมาชิกกองทุน
เสียชีวิตเท่านั้น    
           การนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุน หากมีเศษของปี ให้นับเป็น 1 ปี 
 

 ข้อ 9  สมาชิกกองทุนต้องระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน 
         สมาชิกกองทุนอาจเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ ให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ เว้นแต่คู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา
มารดา จะมาแสดงเจตนา หรือรับผลประโยชน์เงินกองทุนภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต ให้ 
สหกรณ์ประกาศชื่อผู้ท่ีมีสิทธิได้รับเงินกองทุนเป็นเวลา 30 วัน ถ้าไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่ารายชื่อท่ีสหกรณ์ประกาศ
เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน หากมีผู้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 ราย ให้แบ่งเงินจ านวนเท่า ๆ กัน 
 

หมวด 4 
การขอรับเงินและการจ่ายเงิน 

    ข้อ 10  ในกรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิต การขอรับเงินกองทุนให้ผู้รับผลประโยชน์ยื่นแบบขอรับ
เงินกองทุน ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อมด้วย 
  10.1 ส าเนาใบมรณะบัตร 
            10.2 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อสมาชิกกองทุน 
  10.3 ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อของผู้รับผลประโยชน์ 
             10.4 เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ก าหนด 
       ให้ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้พิจารณาเสนอประธานกรรมการ
ด าเนินการอนุมัต ิ

ข้อ 11  ในกรณีทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การขอรับเงินกองทุน ให้
สมาชิกกองทุนหรือผู้ดูแลรักษาสมาชิกกองทุนอยู่นั้น ยื่นแบบค าขอรับเงินช่วยเหลือให้ครบถ้วนตามสิทธิ์ในข้อ 8 
ดังนี้ 
          11.1 หลักฐานแสดงการเป็นผู้ดูแล รักษาสมาชิกกองทุน ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
รักษา และหลักฐานอื่นใดท่ีพิสูจน์การเป็นผู้ดูแลรักษา 
                  11.2 ใบรับรองแพทย์ 
 การจ่ายเงินกองทุนให้คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพนัธ์ พจิารณาและไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 12  การจ่ายเงินกองทุนรวมใจช่วยเหลือสมาชิกกองทุน สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อ 8 โดยจ่ายเมื่อ 
  12.1 สมาชิกกองทุนรายใดเสยีชีวิตสหกรณ์จะจา่ยเงินกองทุนให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ 9 
                      หากสมาชิกกองทุน มีภาระหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะน าเงินกองทุนของสมาชิกกองทุนท่ี
พึงได้รับ น าไปช าระหนี้ท่ีสมาชิกกองทุนค้างอยู่กับสหกรณ์ท้ังหมดก่อน หากมีเงินเหลือจึงจะน าไปจา่ยให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ต่อไป 
  12.2 สมาชิกกองทุนรายใดทุพพลภาพหรือเจบ็ปว่ยจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สหกรณ์
จะจา่ยเงินกองทุนให้กับสมาชกิหรือผู้ดูแลรักษาสมาชิกกองทุนนั้นอยู่ โดยมีหลักฐานท่ีคณะกรรมการศึกษา  
          /สวัสดิการ... 
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สวัสดิการ และประชาสัมพันธก์ าหนด 
  12.3 สมาชิกกองทุนมีอายุ 61 ปีบรบิูรณ์ และเปน็สมาชิกกองทุนมาครบ 8 ปี สหกรณ์จะจา่ย
เงินกองทุนให้กับสมาชิก เว้นแต่สมาชิกกองทุนรายใดประสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนให้กับผู้รับผลประโยชน์ 
ตามข้อ 9  ให้แจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ทราบ  
 

หมวด 5 
ทรัพย์สินของกองทุน 

ข้อ 13  ทรัพย์สินของกองทุนอาจมาจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 
                 13.1 งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
                13.2 ก าไรสุทธิประจ าป ี
                    13.3 เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้กองทุน 
             13.4 รายได้อื่น ๆ 
            ทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 13.1 ให้คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ สมทบเป็นเงินกองทุน  เพื่อให้เงินทุนมี
เพียงพอส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 8 
 ทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 13.2 คณะกรรมการด าเนินการอาจเสนอแนะต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจัดสรร
ก าไรสุทธิจ านวนหนึ่งสมทบเป็นเงินกองทุน 

           

หมวด 6 
การบริหารกองทุน 

     ข้อ 14  ให้คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ี ดังนี้ 
                   14.1 เสนองบประมาณสมทบกองทุนเป็นประจ าปี                                                    
                    14.2 เสนองบประมาณรายจ่ายของกองทุน 
 ข้อ 15  ให้ผู้จัดการสหกรณ์เปน็ผู้รักษาเงิน และจัดท าบัญชกีารเงินและทรัพย์สินของกองทุน และ
รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ 16  ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบยีบนี้ 
   

ประกาศ ณ วันท่ี  27  กรกฎาคม  2558 
                            

 

 

         ลงนาม รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทัย 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทัย) 
ประธานกรรมการด าเนนิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 


