
 
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  

ว่าด้วยกองทุนเอื้ออาทร พ.ศ. 2558   

* * * * * * * * * * * * * * *  

  อนุสนธิจากการประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งท่ี  2/2553  เมื่อวันท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2553  
และรับรองโดยท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2553  เมื่อวันท่ี  30  มกราคม  พ.ศ. 2554  ว่าด้วยการจัดตั้ง
กองทุนเอ้ืออาทร 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  พ.ศ. 2550   
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 7  พ.ศ. 2557  ข้อ  73 (9)  และข้อ  88  (12)   ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ           
ชุดท่ี  50  ครั้งท่ี  9/2558  วันท่ี  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วย  “กองทุนเอ้ืออาทร  พ.ศ. 2558”  ดังต่อไปนี ้
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยกองทุนเอ้ือ
อาทร  พ.ศ. 2558” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  23  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยกองทุนเอ้ืออาทร  
พ.ศ. 2557  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าส่ัง  มต ิ หรือข้อตกลงอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้      
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  4  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูจนัทบุรี  จ ากดั 
  “สมาชิกกองทุนเอ้ืออาทร”  หมายถึง 

(1) สมาชิกท่ีกู้เงินกู้เอ้ืออาทร 
(2) สมาชิกท่ีประสงค์จะได้รับสิทธ์ิจากกองทุนเอ้ืออาทร 

  “กองทุนเอ้ืออาทร”  หมายถึง  กองทุนท่ีเกิดจากเงินกู้เอ้ืออาทร  พ.ศ. 2558 
  “สิทธ์ิจากกองทุนเอ้ืออาทร”  หมายถึง  เงินสวัสดิการที่กองทุนเอ้ืออาทรจ่ายให้แก่สมาชิก
กองทุนเอ้ืออาทรเมื่อเสียชีวิต  ตามจ านวนหนี้ท่ีมีอยู่กับเงินกู้เอ้ืออาทร  ในส่วนท่ีเกินกว่า  1,000,000  บาท 
  ข้อ  5  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้

หมวดท่ี  1 

บทท่ัวไป 

  ข้อ  6  กองทุนเอ้ืออาทร  พ.ศ. 2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์
และสมาชิกผู้มีภาระค้ าประกัน  โดยการช าระหนี้แทนสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรที่เสียชีวิต  ซ่ึงมีหนี้สินกับ
สหกรณ์และเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก 

  ข้อ  7  คุณสมบัติของสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินกองทุนเอ้ืออาทร  ดังนี้ 
(1) สมาชิกท่ีได้รับสิทธ์ิก่อนระเบียบนี้ประกาศใช้  
(2) เป็นสมาชิกท่ีกู้เงินกู้เอ้ืออาทร  หรือเงินกู้ ช.พ.ค. ท่ีได้จ่ายเงินประเดิมแล้ว 
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(3) สมาชิกท่ีมีอายุเกินกว่า 60 ปี  ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงแก่สหกรณ์ พ.ศ.2557 ตามข้อ 7 (1)   

(4) ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่วยร้ายแรง 

หมวดท่ี  2 

ท่ีมาของเงินกองทุนเอื้ออาทร 
  ข้อ  8  เงินประเดิมจากสมาชิกท่ีกู้เงินกู้เอ้ืออาทรให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์             
เป็นคราวๆ  ไป 
  ข้อ  9  เงินบริจาคสมทบจากสมาชิกท่ีประสงค์ได้รับสิทธ์ิจากกองทุน  

  ข้อ  10  ผลก าไรที่เกิดจากการกู้เงินกู้เอ้ืออาทร  ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่
เห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

  ข้อ  11  ดอกเบ้ียเงินฝากของเงินกองทุนเอ้ืออาทร  หรือเงินอ่ืนใดท่ีมีผู้ประสงค์จะมอบให้
กองทุนเอ้ืออาทร  หรือรายได้ท่ีเกิดจากการบริหารกองทุนเอ้ืออาทร 

หมวดท่ี  3 

การบริหารกองทุนเอื้ออาทร 

  ข้อ  12  ให้คณะกรรมการเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนเอ้ืออาทรตามระเบียบนี้ 
  ข้อ  13  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนเอ้ืออาทรตามระเบียบนี้  
  ข้อ  14  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนเอ้ืออาทรมีดังนี้ 

(1) ควบคุมการด าเนินการตามระเบียบนี ้
(2) ก าหนดวงเงินประเดิมและวงเงินท่ีจะสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเอ้ืออาทร            

จากเงินกู้เอ้ืออาทรจัดสรรก าไร 

(3) อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้
(4) ให้เสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
(5) อาจพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุดและ

คณะกรรมการอาจมีมติเห็นสมควรให้สมาชิกจัดท าประกันชีวิตกลุ่มเพื่อความมั่นคงกับสหกรณ์ได้ด้วย 
  ข้อ  15  ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานผลการบริหารกองทุนเอ้ืออาทรให้สมาชิก
สหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิกได้รับทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
  ข้อ  16  สหกรณ์อาจจัดสรรก าไรสุทธิหรือจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับกองทุน
เอ้ืออาทรตามความจ าเป็นได ้

  ข้อ  17  สมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 7 (1)  ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี  จ ากัด 

  ข้อ  18  คณะกรรมการกองทุนเอ้ืออาทรทรงไว้ซ่ึงสิทธิและอ านาจท่ีจะพิจารณารับหรือไม่รับ
สมาชิกรายหนึ่งรายใดเข้ากองทุนเอ้ืออาทรก็ได้  แต่ไม่รวมถึงสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 7 (1) 
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หมวดท่ี  4 

การรับและจ่ายเงินกองทุนเอื้ออาทร 

  ข้อ  19  สมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรตามข้อ 7 (1)  จะต้องจา่ยเงินอ่ืนนอกจากข้อ 7 (2)          
ตามระเบียบท่ีประกาศเพิ่มเติม เข้ากองทุนเอ้ืออาทรตามข้อ  8 

  ข้อ  20  การจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรจ่ายเมื่อสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทร
เสียชีวิต  ตามหลักเกณฑ์และจ านวนเงินท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  ข้อ  21  การจ่ายเงินตามข้อ  20  ให้หักช าระหนี้ท่ีสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรมีอยู่กับสหกรณ์
เป็นล าดับแรก  ส่วนท่ีเหลือให้จ่ายแก่ผู้ท่ีสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรระบุไว้  หรือผู้ช าระหนี้แทนสมาชิกกองทุน
เอ้ืออาทรผู้เสียชีวิต  หรือทายาทตามกฎหมาย  สหกรณ์จะยกเว้นการจ่ายเงินกองทุนเอ้ืออาทรให้กับสมาชิก
กองทุนผู้เสียชีวิตหรือบุคคลผู้มีสิทธ์ิ  ดังต่อไปนี ้

(1) เป็นผู้ขาดคณุสมบัติของสมาชิกท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนเอื้ออาทร  ตามข้อ  7  หรือ 
(2) เป็นผู้ค้างช าระหนีก้ับสหกรณ์ติดต่อกันเกิน  3  เดือน  โดยไม่มีเหตอุันสมควร  หรือ 
(3) เมื่อสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรถูกฆาตกรรมจากผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์  
กรณีสมาชิกเสียชีวิตหมู่ในเหตุเดียวกนัเกนิ  5  คน  ให้จ่ายได้ไม่เกิน  5,000,000  บาท  

(ห้าล้านบาทถ้วน) 
เมื่อมีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการอาจชะลอจ่ายเงินให้แก่สมาชิกกองทุนเอ้ืออาทร       

ท่ีเสียชีวิตหรือผู้ท่ีสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรระบุไว้  หรือผู้ช าระหนี้แทน  หรือทายาทตามกฎหมาย  ได้ไม่เกิน    
3  ปีบัญชี 

 

หมวดท่ี  5 

การควบคุมผลประโยชน์กองทุนเอื้ออาทร 

  ข้อ  22  ให้ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ช าระหนี้แทนหรือทายามตามกฎหมายเขียนค าร้อง  
พร้อมแนบหลักฐานตามท่ีกองทุนเอ้ืออาทรก าหนด  เพื่อขอรับสิทธ์ิจากกองทุนเอ้ืออาทรภายใน 90 วัน นับแต่
วันท่ีสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรเสียชีวิต  หากเกินก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธ์ิไม่ประสงค์รับเงินกองทุนเอ้ืออาทร และ
ให้เงินดังกล่าวนั้นเป็นรายได้ของกองทุนเอ้ืออาทร  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยและพิสูจน์ได้ว่า ไม่สามารถมา
ยื่นขอรับสิทธิจากกองทุนเอ้ืออาทรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการโดยมติ            
เป็นเอกฉันท์ อาจพิจารณาให้ยื่นขอรับสิทธ์ิจากกองทุนเอ้ืออาทรได้  แต่ท้ังนี้ ต้องค านงึถึงผลประโยชน์            
ของสมาชิก 

  ข้อ  23  เงินกองทุนเอ้ืออาทรนี้เป็นเงินสวัสดิการไม่ถือเป็นเงินมรดกของสมาชิก              
ซึ่งผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมาย  หรอืเจ้าหน้ีอื่น  หรือเอกชนอื่นไม่อาจฟ้องร้อง  หรือเรยีกร้องสิทธิ์  
หรือบังคับคดีจากเงินกองทุนเอ้ืออาทรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ได ้

  ข้อ  24  คณะกรรมการกองทุนเอ้ืออาทรทรงไว้ซ่ึงสิทธิและอ านาจท่ีจะพิจารณารับหรือไม่รับ
สมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรรายหนึ่งรายใด  หรือหลายรายก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร 

  ข้อ  25  คณะกรรมการกองทุนเอ้ืออาทรอาจประกาศรับสมาชิกกองทุนเอ้ืออาทรที่มิได้            
มีคุณสมบัติตามข้อ 7 (1) , (2) ได้  เมื่อมีเหตุอันสมควร  หรือเหตุพิเศษได้เป็นคราวๆ  ไป 

  ข้อ  26  สิทธิจากกองทุนเอื้ออาทรให้เริ่มต้ังแต่วันที่  23  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
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  ข้อ  27  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการกองทุนเอ้ือ
อาทรเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด  และมีมติของคณะกรรมการกองทุนเอ้ืออาทรให้ถือเป็นที่ส้ินสุด                   
ซ่ึงผู้รับผลประโยชน์กองทุนเอ้ืออาทรหรือทายาทตามกฎหมายจะน าไปฟ้องร้องมิได้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
                                            ลงช่ือ   สุรเชษฐ์  พรพานิช 

(นายสุรเชษฐ ์ พรพานิช) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดท่ี 50 
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