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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จ ากดั 
ว่าด้วย  สวสัดิการโครงการประกนัภัย (แบบกลุ่ม) ส าหรับสมาชิกและครอบครัว พศ.ศ 5625 

………………………………….. 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ  ากดั  พ.ศ. 2561  
ขอ้ 65 (11)  และ ขอ้ 84 คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 62  ในคราวประชุมคร้ังท่ี 16/62  (กรณีพิเศษ) วนัศุกร์ท่ี 
6  กนัยายน  พ.ศ. 2562     ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั วา่ดว้ย สวสัดิการ
โครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม) ส าหรับสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562  ดงัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั  วา่ดว้ย 
สวสัดิการโครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม) ส าหรับสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562” 
 
  ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 
 
  ขอ้  3   ให้ยกเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา จ ากดั  ว่าด้วย  สวสัดิการ
โครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม) ส าหรับสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2557  ลงวนัท่ี  31  มกราคม  พ.ศ. 2557 
     
  ขอ้  4 ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ  ากดั 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูนครราชสีมา  จ  ากดั 
  “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  
จ  ากดั 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ  ากดั 
  “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครราชสีมา  จ  ากดั  ท่ีเขา้โครงการ
ประกนัภยั (แบบกลุ่ม) ตามระเบียบน้ี 
  “ครอบครัว”  หมายความวา่  คู่สมรส บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ประกนัภยั (แบบกลุ่ม)  ทั้งน้ีไม่รวมคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสมทบ และบุตรบุญธรรม 
  “การประกนัภยั (แบบกลุ่ม)  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวของสมาชิกท่ีเขา้
โครงการประกันภยั (แบบกลุ่ม)  ตามระเบียบน้ี  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวมีความมั่นคงเป็น
หลกัประกนัในชีวติ  โดยไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมโ์ดยผา่นสหกรณ์ 
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  “ค่าเบ้ียประกนัภยั (แบบกลุ่ม)  หมายความวา่  เงินท่ีสหกรณ์ช าระค่าเบ้ียประกนัใหก้บับริษทั 
ผูรั้บประกนั 
  “ผูรั้บประโยชน์”  หมายความว่า  ผูมี้สิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกท่ีเข้า
โครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม) ตามระเบียบน้ี ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ของ
บริษทัผูรั้บประกนั 
  “เงินค่าสินไหมทดแทน”  หมายความว่า  เงินท่ีบริษทัประกนัจ่ายให้กบัผูเ้อาประกนัภยัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกรมธรรมข์องบริษทัผูรั้บประกนั 
 
 

หมวด 1   ทัว่ไป 
 

  ขอ้  5  คุณสมบติัของสมาชิกสวสัดิการโครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม) ส าหรับสมาชิก 
และครอบครัว 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์  ท่ีมีอายตุามท่ีบริษทัประกนัก าหนดหรือ 
ตามประกาศของสหกรณ์ 

(2) คู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีอายตุามท่ีบริษทัประกนัก าหนดหรือ 
ตามประกาศของสหกรณ์  

(3) บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีอายตุามท่ีบริษทัประกนัก าหนดหรือ 
ตามประกาศของสหกรณ์  

(4) มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงและไม่เป็นโรคติดต่อท่ีบริษทัประกนัก าหนด 
 

  ขอ้  6  ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดคุณสมบติัของสมาชิกใหแ้ตกต่าง
ไปจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5  ก็ใหก้ระท าไดโ้ดยใหส้หกรณ์ออกประกาศเป็นคร้ังคราวได ้
 
  ขอ้  7  การสมคัรเป็นสมาชิกสวสัดิการโครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม) ส าหรับสมาชิกและ
ครอบครัว  ใหผู้ป้ระสงคท่ี์จะสมคัรเป็นสมาชิก  กรอกรายละเอียดในใบค าขอเอาประกนัภยั (แบบกลุ่ม) 
  ใบค าขอเอาประกนัภยั (แบบกลุ่ม)  ถือเป็นใบสมคัรเขา้ร่วมสวสัดิการโครงการประกนัภยั 
(แบบกลุ่ม) ของบริษทัประกนัท่ีสหกรณ์ก าหนดในแต่ละปี 
 
  ขอ้  8  การไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกโครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม)  จะเกิดข้ึนเม่ือบริษทัผูรั้บ
ประกนั  ตอบรับการเป็นสมาชิกโครงการประกนัภยั ( แบบกลุ่ม) ต่อสหกรณ์เรียบร้อยแลว้ 
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  ขอ้  9  หากสมาชิกขาดส่งเงินค่าเบ้ียประกนัรายเดือน  จะถูกคดัช่ือออกจากการเป็นสมาชิก
สวสัดิการโครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม)  ส าหรับสมาชิกและครอบครัว  ในเดือนท่ีขาดส่งเงิน  เวน้แต่สมาชิกท่ี
มีค่าเบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้ 

 
หมวด 5   การช าระค่าเบีย้กนั 

  ขอ้  10  การช าระค่าเบ้ียประกนั (แบบกลุ่ม)  จะด าเนินการ  ดงัน้ี 
(1) สหกรณ์ ฯ จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
(2) สหกรณ์ ฯ จดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยความเห็นชอบจาก 

ท่ีประชุมใหญ่ 
(3) สมาชิกตอ้งช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั ( แบบกลุ่ม)  โดยการหกั ณ ท่ีจ่ายเป็น

ประจ าทุกเดือนตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 

หมวด 3   การรับเงินสวสัดิการ 
  ขอ้  11  เม่ือสมาชิกสวสัดิการโครงการประกนัภยั (แบบกลุ่ม)  ส าหรับสมาชิกและครอบครัว 
รายใดถึงแก่กรรม สหกรณ์จะเป็นผูป้ระสานและส่งเอกสารเรียกร้องเงินค่าสินไหมทดแทนกบับริษทัประกนั 
เพื่อจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีสมาชิกระบุช่ือไว ้ตามล าดบั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) หกัช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูข้องสหกรณ์ 
(2) หากเงินท่ีด าเนินการตาม (1) ยงัคงเหลือใหม้อบให้แก่ผูรั้บประโยชน์  ตามท่ี

สมาชิกไดร้ะบุไว ้ในใบค าขอเอาประกนัภยั (แบบกลุ่ม) หรือเอกสารระบุผูรั้บ
ประโยชน์ 

  ขอ้  12  หากสมาชิกมิไดร้ะบุช่ือผูรั้บประโยชน์ไว ้ ตามขอ้ 11 (2)  ใหจ่้ายค่าสินไหมทดแทนแก่
ผูจ้ดัการมรดก  ตามค าสัง่ศาล 
  ขอ้  13  ค  าวนิิจฉยัใด ๆ  เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ีของคณะกรรมการด าเนินการ  
ใหถื้อเป็นท่ีสุด 
 
  ขอ้  14  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6  กนัยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
      ลงช่ือ 

    (นายสมศกัด์ิ   จกัสาร) 
    ประธานกรรมการ 


