
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั 
ว่าด้วยเงินกองทุนทดแทนสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวติหรือได้รับอนัตรายแก่ร่างกาย พ.ศ.2563 

...................................................... 

 โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั ว่าดว้ย
เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวิตหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกาย เพื่อให้สมาชิกได้รับเงิน
สวสัดิการเพ่ิมข้ึน  โดยสอดคลอ้งกบัอายกุารเป็นสมาชิก และระยะเวลาการด าเนินงานของ สอมธ. 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 49(6) และขอ้ 99 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ จ ากดั พ.ศ.2545  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2563                     
วนัท่ี  30  มกราคม  2563   จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั วา่ดว้ยเงินกองทุน
ทดแทนสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวิตหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกาย พ.ศ.2563” 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2563  เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั วา่ดว้ยเงินกองทุนทดแทน

สมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวติหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกาย พ.ศ.2560 
         บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ช้

ระเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี  
           “สอมธ.” หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
           “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
                       “ประธานกรรมการ” หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์
             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
                     “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
                        “สมาชิก” หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั 
            “บ าเหน็จด ารงชีพ” หมายความวา่ เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่สมาชิกเพ่ือการด ารงชีพในขณะท่ียงัมีชีวิต            
                          และยงัเป็นสมาชิกอยู ่  
           “ผูรั้บโอนประโยชน์” หมายความวา่  ทายาทของสมาชิกตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย           
                         แพง่และพาณิชย ์หรือผูรั้บโอนประโยชนท่ี์ไดต้ั้งไวต้ามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
                         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั พ.ศ.2545 ขอ้ 22 
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 ขอ้ 5 เม่ือสมาชิกเสียชีวิต ผูรั้บผลประโยชนจ์ะไดรั้บเงินทดแทนจาก สอมธ. ดงัน้ี 
   5.1  เป็นสมาชิกนอ้ยกวา่  1 ปี     20,000  บาท  
   5.2  เป็นสมาชิกตั้งแต่     1 ปี  ถึง     5 ปี     30,000  บาท  
   5.3  เป็นสมาชิกตั้งแต่     6 ปี  ถึง  10 ปี      50,000  บาท 
  5.4  เป็นสมาชิกตั้งแต่              11 ปี  ถึง  15 ปี    70,000  บาท    
  5.5  เป็นสมาชิกตั้งแต่   16 ปี  ถึง  20 ปี                90,000  บาท  
   5.6  เป็นสมาชิกตั้งแต่  21 ปี  ถึง  25 ปี                       110,000  บาท  
   5.7  เป็นสมาชิกตั้งแต่     26 ปี  ถึง  30 ปี                       130,000  บาท 
   5.8  เป็นสมาชิกตั้งแต่     31 ปี  ถึง  35 ปี                     150,000  บาท 
   5.9  เป็นสมาชิกตั้งแต่     36 ปี  ถึง  40 ปี                      170,000  บาท 
  5.10 เป็นสมาชิกตั้งแต่           41 ปี  ถึง  45 ปี             200,000  บาท 
  5.11 เป็นสมาชิกตั้งแต่         46 ปีข้ึนไป             250,000  บาท 

 ขอ้ 6 สอมธ. จะจดัหาบริษทัประกนัภยั เพ่ือจดัท าประกนัอุบติัเหตุใหก้บัสมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก
ไม่นอ้ยกวา่ 31 วนั ดงัน้ี 

         6.1 กรณีสมาชิกมีอายตุวัภายในเกณฑท่ี์บริษทัประกนัภยัรับประกนั เม่ือสมาชิกประสบ      
                            อุบติัเหตุจนถึงแก่ชีวิต หรือสูญเสียอวยัวะ และหรือสายตา หรือทุพพลภาพ สมาชิก  
                            หรือผูรั้บผลประโยชน์จะไดรั้บเงินทดแทนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัภายในวงเงิน  

               300,000.00 บาท (สามแสนบาทถว้น)  
         6.2 กรณีสมาชิกมีอายตุวัเกินเกณฑท่ี์บริษทัประกนัภยัจะรับประกนั หรือรับประกนัภายใต ้ 

                            เง่ือนไขท่ีจ ากดั ซ่ึงท าใหส้มาชิกไม่ไดรั้บเงินทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัเลยหรือ   
                            อาจไดรั้บแต่ไม่เตม็จ านวนตามขอ้ 6.1 สอมธ.จะจ่ายเงินสมทบใหส้มาชิกรายละไม่เกิน  
                            50,000.00 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 ขอ้ 7 สมาชิกท่ีมีอายคุรบตั้งแต่อาย ุ61 ปี ถึงอาย ุ95 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิขอรับเงินทดแทนตามขอ้ 5      
ส่วนหน่ึงก่อนในฐานะสมาชิกผูสู้งอาย ุโดยใหแ้จง้ สอมธ. เป็นหนงัสือพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนด  และ สอมธ.    
จะจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพใหส้มาชิกเป็นรายปีตามอายกุารเป็นสมาชิกดงัน้ี 
         7.1  เป็นสมาชิกตั้งแต่     1 ปี  ถึง    5 ปี         400  บาท  
         7.2  เป็นสมาชิกตั้งแต่     6 ปี  ถึง  10 ปี       800  บาท  
         7.3  เป็นสมาชิกตั้งแต่               11 ปี  ถึง  15 ปี    1,600  บาท  
         7.4  เป็นสมาชิกตั้งแต่               16 ปี  ถึง  20 ปี    2,000  บาท  
        7.5  เป็นสมาชิกตั้งแต่               21 ปี  ถึง  25 ปี    3,000  บาท 
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         7.6  เป็นสมาชิกตั้งแต่               26 ปี  ถึง  30 ปี    4,000  บาท 
          7.7  เป็นสมาชิกตั้งแต่               31 ปี  ถึง  35 ปี    5,000  บาท  
         7.8  เป็นสมาชิกตั้งแต่               36 ปีข้ึนไป      6,000  บาท 

          การนบัอายกุารเป็นสมาชิกใหน้บัจนถึงวนัท่ีสมาชิกนั้นมีอายคุรบตั้งแต่ 61 ปี จนถึง 95 ปีบริบูรณ์ 
และจ านวนเงินท่ีสมาชิกไดรั้บไปแลว้  จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิท่ีสมาชิกจะไดรั้บตามขอ้  5                   
เม่ือสมาชิกเสียชีวิต           
                       เงินทดแทนท่ี สอมธ. จ่ายใหก้บัสมาชิกไปแลว้ตามขอ้ 7 และต่อมาภายหลงัสมาชิกไดล้าออก  
จากการเป็นสมาชิก ใหถื้อวา่เงินทดแทนท่ีจ่ายไปแลว้นั้นเป็นการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ              
 ขอ้ 8 การค านวณอายกุารเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินทดแทนตามขอ้ 5 และขอ้ 7 ใหค้ านวณตามจ านวนงวด
ท่ีส่งค่าหุน้เป็นรายเดือน เศษของปีถา้เกิน 6 เดือน ใหน้บัเป็น 1 ปี  
 ขอ้ 9 จ านวนเงินทดแทนตามขอ้ 5 ท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินท่ีไดรั้บไปก่อนตามขอ้ 7 และเงินทดแทน           
ท่ีไดรั้บตามขอ้ 6 สอมธ. จะหักช าระหน้ีของสมาชิกท่ีคา้งอยู่ทั้งหมด  ถา้มีเงินเหลือจึงจะจ่ายให้กบัผูรั้บ                
โอนประโยชน์  เวน้แต่กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น ประธานกรรมการอาจผอ่นผนัไดต้ามความเหมาะสม              
และใหผู้จ้ดัการมีอ านาจอนุมติัเงินกองทุนทดแทนสมาชิก  ตามท่ีไดก้ าหนดไวต้ามระเบียบน้ี  และรายงานการ
อนุมติัจ่ายเงินกองทุนทดแทนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนเพ่ือรับทราบ 
 ขอ้ 10 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ สอมธ.อาจจ่ายเงิน
ทดแทนตามระเบียบน้ีเป็นงวด ๆ ตามวงเงินกองทุนท่ีมี  
 ขอ้ 11 สอมธ. อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสะสมเขา้กองทุนตามความเหมาะสมในแต่ละปี     
หรืออาจไดจ้ากการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีกไ็ด ้

ขอ้ 12 ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  มกราคม  2563 

 

     ลงช่ือ                ประชา  คุณธรรมด ี
             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประชา  คุณธรรมดี) 

                          ประธานกรรมการ 

 


