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ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ำกัด 
ว่ำด้วยสวัสดิกำรสมำชิกสหกรณ์ 

พ.ศ. 2560 
****************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ข้อ 74 (7) และ  

ข้อ 114 (11) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 9 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ได้มีมติก าหนดระเบียบ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก 

สหกรณ์ พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป   

ข้อ 3   ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์  

พ.ศ. 2560  ถือใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 , ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการ

สมาชิกสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560  ถือใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และบรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ 

ค าสั่ง และแนวทางปฏิบัติอื่นท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน”  

 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”      หมายถึง   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด  

  “สมาชิก”        หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ 

“คณะกรรมการ”      หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“ประธานกรรมการ”        หมายถึง    ประธานกรรมการสหกรณ ์

  “ผู้จัดการ”       หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ 

  “ญาติของสมาชิก” หมายถึง  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  บุตรของสมาชิกที ่

ชอบด้วยกฎหมาย 

 

หมวด  1 

สวัสดิกำรเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำบุตรและสมำชิกสหกรณ์ 
 

ข้อ 5 สหกรณ์จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกและสมาชิกที่มีผลการเรียนดี ตาม

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
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(1) บุตรของสมาชิกหรือสมาชิก 

(2) บุตรของสมาชิกหรือสมาชิกที่มีผลการเรียนดี  

(3) บุตรของสมาชิกหรือสมาชิกที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ 

ดี ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ครอบครัวและองค์กร 

(4) ต้องเป็นสมาชิกทีไ่ม่มีประวัติการค้างช าระคา่หุ้น หนี้เงินกู้ ในรอบบัญชีปีสหกรณ์ หรือ 

ในรอบ 12 เดือน  จึงจะมีสิทธิขอรับทุนส าหรับบุตรหรือตนเอง 

(5) การมอบทุนการศึกษาให้เป็นไปตามแบบการแบ่งกลุ่มสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยกลุ่ม 

สมาชิก กลุ่มละ 1 ทุนการศึกษา  โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มหรือประธานกลุ่ม 

(6)  การพิจารณาให้ทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  

 

  หมวด  2 

สวัสดิกำรเงินใหย้ืมเพื่อจัดงำนศพญำติสมำชิก 
 

 ข้อ 6 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในการจัดงานศพญาติ

ของสมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดให้มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สมาชิกท่ีมีความประสงค์ ยืมเงินเพ่ือจัดงานศพของบิดา,มารดา,สามี,ภรรยาหรือบุตร  

จะต้องไม่มีประวัติการค้างช าระเงินค่าหุ้นและค้างช าระหนี้ในรอบปีบัญชีสหกรณ์  

(2) วงเงินให้ยืมจ านวนไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยช าระคืนแก่สหกรณ์ 

ภายใน  10  วัน  หรือเสร็จสิ้นการจัดงานศพ โดยสหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ย 

(3) หลักประกันเงินยืม  สมาชิกที่ได้รับเงินยืมจะต้องจัดให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มหรือ 

ประธานกลุ่มหรือเลขากลุ่ม หรือกรรมการสหกรณ์ ค้ าประกันเงินยืม จ านวน 1 คน  ตามหลักเกณฑ์และหนังสือ

ค้ าประกันที่สหกรณ์ก าหนด 

(4) เงินยืมที่พ้นก าหนดระยะเวลาส่งคืนสหกรณ์ ตามข้อ (2)  ให้สหกรณ์ด าเนินการดังนี้ 

ก. สหกรณ์จะคิดค่าปรับตามจ านวนวันที่สมาชิกผิดนัดการคืนเงิน ในอัตราวันละ 

500 บาท 

ข.  สหกรณ์อาจพิจารณาระงับการขอกู้ยืมเงินทุกประเภทของสมาชิกรายนั้น ๆ   

เป็นเวลา 12  เดือน 

ค. สหกรณ์อาจตัดสิทธิที่สมาชิกพึงมีพึงได้จากสหกรณ์  ในปีที่สมาชิกผิดนัดการ 

คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน 
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(5)  เอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน 

   ก.  ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง  จ านวน  1  ฉบับ 

   ข.  ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ตาย  พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง  จ านวน  1  ฉบับ  

และน าฉบับจริงมาแสดงในวันขอยืมเงิน 
 

หมวด  3 

สวัสดิกำรกำรสงเครำะห์งำนศพสมำชิกและญำติของสมำชิก 

 ข้อ  7  เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  หรือ  ญาติของสมาชิกเสียชีวิต  สหกรณ์จะจัดพวงหรีดเพ่ือแสดงความ

เคารพศพหรือช่วยเหลือเงินท าบุญในนามสหกรณจ์ านวน 1,000 บาท  

ข้อ  8 กรณีที่ไม่ได้จัดส่งพวงหรีด  สมาชิกขอรับสวัสดิการเงินร่วมท าบุญไม่เกิน 1,000 บาท ได้ โดย

น าส าเนาใบมรณะบัตรพร้อมลงลายมือชื่อรับรองของผู้มารับสวัสดิการมาแสดงเป็นหลักฐาน  จ านวน 1 ฉบับ 
 

หมวด  4 

สวัสดิกำรเพื่อบุตรแรกเกิดของสมำชิก 

 ข้อ 9   เพ่ือเป็นการรับขวัญบุตรสมาชิกแรกเกิด สมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อรับสวัสดิการเงินฝาก

ออมทรัพย์ทั่วไปเพ่ือบุตรสมาชิกแรกเกิดได้  โดยสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้ 

  (1)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  

  (2)  สมาชิกต้องไม่มีประวัติการค้างช าระค่าหุ้น ค้างช าระหนี้เงินกู้ในรอบปีบัญชีสหกรณ์ 

  (3)  สหกรณ์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปหรือทวีสินให้แก่สมาชิก เพ่ือรับขวัญบุตร

สมาชิกแรกเกิด จ านวน 500 บาทต่อบุตร 1 คน  เว้นแต่สมาชิกผู้ฝากตาย สหกรณ์จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการรับฝากเงินต่อไป 

  (4)  หลักฐานในการขอรับสวัสดิการ  ประกอบด้วย  

ก.  สูติบัตรของบุตรแรกเกิด พร้อมตัวจริงมาแสดงในวันขอรับสวัสดิการ 

ข.  ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตร  

ค.  ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการ  

ง.  ส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส เว้นแต่คู่สมรสเสียชีวิต เลิกรา  หย่าร้าง     

  ก่อนหรือหลังคลอดบุตร มิต้องน าส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสมาแสดง 

(5)  หากเป็นสมาชิกท้ังคู่ ให้ใช้สิทธิเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ 

ต่อบุตรได้ไม่เกิน 2 คน 
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  (6)  หากสมาชิกปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามระเบียบนี้ สหกรณ์มีสิทธิ์เรียกเงินฝากคืนเต็ม

จ านวน  
 

หมวด  5 

สวัสดิกำรชดเชยรักษำพยำบำลของสมำชิก 

 ข้อ 10   เพ่ือเป็นการดูแลสมาชิกของสหกรณ์ในยามเจ็บป่วย  สมาชิกสามารถรับสวัสดิการชดเชย

รักษาพยาบาล โดยสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้ 

  (1)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  

  (2)  สมาชิกจะได้รับสิทธิตามเกณฑ์การจัดล าดับชั้นสมาชิกสหกรณ์ เช่น จะต้องไม่มีประวัติ

การค้างช าระค่าหุ้น ค้างช าระหนี้เงินกู้ในรอบปีบัญชีสหกรณ์  เป็นต้น  ให้เป็นประตามประกาศสหกรณ ์

  (3)  สวัสดิการชดเชยรักษาพยาบาลของสมาชิกที่ เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของ

สถานพยาบาลเท่านั้น 

  (4)  สิทธิในการสวัสดิการชดเชยรักษาพยาบาลไม่จ ากัดจ านวนครั้งแต่รวมแล้วไม่เกิน 5 วันต่อ 

ปี ต่อคน 

  (5)  หลักฐานในการขอรับสวัสดิการชดเชยรักษาพยาบาล  ประกอบด้วย  

ก.  ใบรับรองแพทย์ น ามาแสดงในวันขอรับสวัสดิการ 

ข.  ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 

ค.  ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการ  

ง.  หลักฐานการตรวจสอบล าดับชั้นสมาชิกของผู้รับสวัสดิการ จากเจ้าหน้าที่ 

สหกรณผ์ู้รับผิดชอบ 

  (6)  หากสมาชิกปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ สหกรณ์มีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินสวัสดิการชดเชย

รักษาพยาบาล  
 

หมวด 6 

สวัสดิกำรประกันชีวิตอุบัติเหตุแก่สมำชิก 

ข้อ  11   เพ่ือเป็นการคุ้มครองกรณีสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ  สมาชิกผู้ซึ่งได้รับสิทธิ์จะต้อง

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1)  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

           (2)  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการออม 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมประชุมกลุ่มสมาชิกประจ าปี การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ าปี กิจกรรม

ส่งเสริมอาชีพ หรือกิจกรรมอบรมศึกษาให้ความรู้ เป็นต้น 
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(3)  ต้องเป็นสมาชิกผู้กู้ซึ่งได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

           (4)  ข้อ (1) และ ข้อ (2) ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้หรือค้างค่างวด งวดใดงวดหนึ่งในรอบปี

บัญชีสหกรณ์ท่ีผ่านมา 

(5)  ต้องมีการซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 

(6)  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ สหกรณ์จะประกาศให้สมาชิกรับทราบเป็นคราว ๆ ไป  

 กรณีสมาชิกผู้ไม่กู้เงินกับสหกรณ์ ให้น าคุณสมบัติ ข้อ (1) และ (2) มาพิจารณา เว้นแต่สมาชิกที่กู้เงิน

กับสหกรณ์ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ 

กรณี สมาชิกเสียชีวิต หากยังคงมีภาระหนี้กับสหกรณ์ สหกรณ์จะท าการหักเงินประกันที่ได้รับช าระหนี้

แก่สหกรณ์ ส่วนที่เหลือสหกรณ์จะน าจ่าย  แก่ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกได้ระบุไว้ 

ข้อ  12   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ จ ากัด 
 


