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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว
โดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศร่วมกับสหกรณ์สมาชิก
พ.ศ. 2564
เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวในระบบสหกรณ์
อั น เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามหลั ก การสหกรณ์ รวมทั้ ง จะเป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวให้ดีขึ้น ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และอานาจกระทาการของสหกรณ์
ตามมาตรา 46 (2) มาตรา 105 และมาตรา 105/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (8) ประกอบมาตรา 105/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 นายทะเบียนสหกรณ์
จึงออกระเบียบเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศที่จะดาเนินการ
ร่วมกับสหกรณ์สมาชิกของตนในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จั ด สวั สดิก ารและการสงเคราะห์ แ ก่ส มาชิก สหกรณ์และครอบครัวโดยชุ มนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ร่วมกับสหกรณ์สมาชิก พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ที่มีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศแต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
“สหกรณ์สมาชิก ” หมายความว่า สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
แต่ละประเภท
“จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์” หมายความว่า จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก
สหกรณ์และครอบครัว
“ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์” หมายความว่า ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก
สหกรณ์และครอบครัวตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
“เงินทุน” หมายความว่า เงินทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์
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“ทุนสะสม” หมายความว่า ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์หรือครอบครัว
หรือทุนสะสมที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน ตามที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับ
ของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก
ข้อ 4 ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศแต่ละประเภทที่จะร่วมกับสหกรณ์สมาชิกจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดั บ ประเทศจะต้ อ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ร่ ว มกับ
สหกรณ์สมาชิกของตนในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ รวมทั้งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณามีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(1.1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามารถจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
เพื่อจ่ายเป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ
(1.2) กาหนดหลักเกณฑ์หรือสัดส่วนในการจ่ายเงินประเดิมเพื่อจ่ายเป็นทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ (ถ้ามี) โดยอาจจ่ายได้จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือทุนสะสมที่มีตามข้อบังคับ
(1.3) กาหนดหลักเกณฑ์หรือสัดส่วนในการจ่ายเงินสมทบเข้าทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์
โดยอาจคานวณจากกาไรสุทธิประจาปีที่เป็นผลการดาเนินงานในแต่ละปีของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
และสหกรณ์สมาชิก โดยให้จ่ายได้จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือทุนสะสมตามข้อบังคับ
(1.4) กาหนดจานวนและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ โดยให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน
(2) สหกรณ์สมาชิกแต่ละแห่งที่จะเข้าร่วมดาเนินการ จะต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของตน
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ร่ ว มกั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ร ะดั บ ประเทศในการจั ด สวั ส ดิ ก ารและการสงเคราะห์
และเห็นชอบให้ดาเนินการตามข้อ 4 (1) (1.2) และข้อ 4 (1) (1.3)
เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์สมาชิกเห็นชอบให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์จะต้องแก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสะสมให้สอดคล้องกันด้วย
มติของที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 4 (1) และข้อ 4 (2) ให้ถือเสียงข้างมาก กรณีจะเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดอื่นใดให้เสนอที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศเห็นชอบก่อน
จึงจะดาเนินการได้
ข้อ 5 ให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติให้ร่ว มกับสหกรณ์สมาชิก
จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามจานวน
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้แ ทนสหกรณ์สมาชิกซึ่งมาจากการคัด เลือกระหว่างกันเองจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เป็นกรรมการ
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(3) กรรมการดาเนินการของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศซึ่งได้รับมอบหมายจานวนไม่เกินกึ่งหนึ่ง
เป็นกรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งในระหว่างกันเองดารงตาแหน่งเป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน และเลขานุการคนหนึ่ง
การดารงตาแหน่ง การประชุม การพ้นจากตาแหน่ง และตาแหน่งว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระของคณะกรรมการ ให้นาข้อบังคับและระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 6 ที่มาของทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ ประกอบด้วย
(1) เงินประเดิมจากชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก
(2) เงินสมทบจากชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก
(3) เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้เพื่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
(4) ดอกผลหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์
ห้ามมิให้สหกรณ์สมาชิกเรียกเก็บเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือดาเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามระเบียบนี้
ห้ามมิให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศเรียกเก็บเงินหรือดาเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
จากสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 7 ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินฝากสาหรับเงินทุนแยกต่างหากจากบัญชีอื่น โดยให้นาฝากได้
ดังต่อไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์อื่นที่มีความมั่นคงทางการเงิน
(2) ฝากในธนาคาร หรื อ ฝากในสถาบั น การเงิ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
ข้อ 8 การใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
ตามที่ที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินทุน
ต้ อ งไม่ เ ข้ า ลั ก ษณะที่ ขั ด ต่ อกฎหมายว่ า ด้ว ยการประกั นชี วิ ต กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกั น วิน าศภัย
กฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และสมาชิกของสหกรณ์
สมาชิกจะต้องได้รับสิทธิในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์โดยเท่าเทียมกัน
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินทุน การอนุมัติการเบิกจ่าย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินทุน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์สมาชิก
และให้รายงานความเคลื่อนไหวให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบทุกหกเดือน
ให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศรับผิดชอบงานบริหารจัดการและงานธุรการของทุนสวัสดิการ
และการสงเคราะห์
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ข้อ 9 ให้ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศจัดทาบัญชีว่าด้วยทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์
แยกไว้โดยเฉพาะ และให้มีการปิดบัญชีปีละครั้งโดยให้ถือรอบปีทางบัญชีของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
เป็นหลัก และนาเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในคราวเดียวกัน
กับงบการเงินประจาปี
ข้อ 10 การร่วมกันจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ ย่อมเลิกเมื่อที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ให้สหกรณ์สมาชิกแจ้งเรื่องการเลิกจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
ให้ที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ทราบด้วย
เมื่อมีการเลิกจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แ ล้ว ให้ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศดาเนินการ
จัด สรรคืน เงิน ทุน ส่ว นที่เหลืออยู่ให้ แ ก่ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิกตามสั ด ส่ ว น
กรณียังมีเงินทุนเหลืออยู่อีกให้จัดสรรเป็นทุนสารองของชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์

