ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อการสงเคราะห์ เกีย่ วกับการทาศพคู่สมรส
บุตร บิดา และมารดาของสมาชิก พ.ศ.2560
………………………………
โดยที่เห็นเป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการทาศพคู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของ
สมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น โดยสอดคล้องกับอายุการเป็ นสมาชิก และระยะเวลาการ
ดาเนินงานของ สอมธ.
อาศัยอานาจตามความในข้อ 49(6) และข้อ 99 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จากัด พ.ศ.2545 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการทาศพคู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิก
พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการทาศพคู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิก
พ.ศ.2558
บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สอมธ.” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
“คู่สมรส” หมายความว่า คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
“บุตร” หมายความว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรม และบุตรที่ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
“บิดา มารดา” หมายความว่า บิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ไม่รวมถึงบิดา มารดา
บุญธรรม
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ข้อ 5 คู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิกผูใ้ ดเสี ยชิวิตให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ ศพละตามอัตราดังต่อไปนี้
5.1 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
1 ปี ถึง 5 ปี
6,000 บาท
5.2 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
6 ปี ถึง 10 ปี
7,000 บาท
5.3 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
11 ปี ถึง 15 ปี
8,000 บาท
5.4 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
16 ปี ถึง 20 ปี
9,000 บาท
5.5 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
21 ปี ถึง 25 ปี
10,000 บาท
5.6 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
26 ปี ถึง 30 ปี
11,000 บาท
5.7 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
31 ปี ถึง 35 ปี
12,000 บาท
5.8 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
36 ปี ถึง 40 ปี
13,000 บาท
5.9 เป็ นสมาชิกตั้งแต่
41 ปี ถึง 45 ปี
14,000 บาท
5.10 เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป
15,000 บาท
ในกรณี ที่คสู่ มรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิกเสี ยชีวิต ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับศพให้แก่
สมาชิกที่มีระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสู งสุ ดเพียงคนเดียวเท่านั้น
การนับอายุการเป็ นสมาชิก ให้นบั ตั้งแต่วนั ที่เป็ นสมาชิกติดต่อกันถึงวันที่คสู่ มรส บุตร บิดา
และมารดา เสี ยชีวิต โดยคานวณตามจานวนงวดที่ส่งค่าหุน้ เป็ นรายเดือน เศษของปี ถ้าเกินกว่า 6 เดือน
ให้นบั เป็ น 1 ปี
ข้อ 6 ให้สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือทาหนังสื อยื่นคาขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งแนบเอกสาร
สาเนาใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อหลักฐานอื่นใดที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแก่ สอมธ.
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่คสู่ มรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิกเสี ยชีวติ
ข้อ 7 ให้ผจู ้ ดั การมีอานาจอนุมตั ิจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์ ตามที่กาหนดไว้ตาม
ระเบียบนี้และรายงานการอนุมตั ิจ่ายเงินต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนเพื่อรับทราบ
ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ลงชื่ อ

ศุภชัย ฐิติอาชากุล
(รองศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล)
ประธานกรรมการ

