Z
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยสวัสดิการเพือสมาชิก
พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 65 (9)
และข้อ 89 ที,ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที, 53 ครั3งที, 6/2556 เมื,อวันที, 18 เมษายน 2556
ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื,อสมาชิก พ.ศ. 2556
ดังต่อไปนี3
ข้อ 1. ระเบียบนี3เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพื,อสมาชิก พ.ศ. 2556"
ข้อ 2. ระเบียบนี3ให้ใช้บงั คับตั3งแต่วนั ที, 19 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื,อสมาชิก
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม, เติม (ฉบับที, 2) พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ,มเติม (ฉบับที, 3) พ.ศ. 2552 และบรรดาระเบียบ
ประกาศ คําสัง, มติ หรื อข้อตกลงอื,นใดซึ,งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี3 และให้ใช้ระเบียบนี3แทน"
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี3
"สหกรณ์"
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"สมาชิก"
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
"ผูร้ ับประโยชน์" หมายถึง บุคคลที,สมาชิกระบุไว้ในหนังสื อแสดงเจตนา
ให้เป็ นผูร้ ับประโยชน์ตามระเบียบนี3
"คูส่ มรส"
หมายถึง สามีหรื อภรรยาที,ชอบด้วยกฎหมาย
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"บุตร"
"บิดา - มารดา"
"เงินสวัสดิการ"
"อุบตั ิเหตุ"

หมายถึง บุตรที,ชอบด้วยกฎหมาย
หมายถึง บิดา - มารดา ผูใ้ ห้กาํ เนิดสมาชิก
หมายถึง เงินที,สหกรณ์จา่ ยเพื,อสงเคราะห์เกี,ยวกับการจัดการศพ
หมายถึงเหตุที,เกิดขึ3นอย่างฉับพลันไม่สามารถคาดหมายล่วงหน้า

และมีผลทําให้เสี ยชีวติ
ข้อ 5. เงินสวัสดิการตามระเบียบนี3 หมายถึง เงินสงเคราะห์เกี,ยวกับการจัดการศพ
ข้อ 6. กองทุนสวัสดิการสมาชิก ได้มาจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
สหกรณ์เพื,อสะสมไว้เป็ นสวัสดิการสมาชิกหรื อเป็ นเงินที,ได้มาจากผูบ้ ริ จาคโดยมีวตั ถุประสงค์ ส่ วนวิธีการ
สหกรณ์จะดําเนินการเองหรื อจะทําประกันกับบริ ษทั ประกันชีวติ ก็ได้
หมวด 2
เงินสงเคราะห์ เกียวกับการจัดการศพ
ข้อ 7. การให้เงินสงเคราะห์เกี,ยวกับการจัดการศพ สมาชิกที,มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบนี3
ต้องเป็ นสมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน กรณี โอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื,นให้นบั อายุการเป็ นสมาชิก
ต่อเนื,องจากสหกรณ์เดิมด้วย โดยแยกจ่ายให้ดงั นี3
ข้อ 7.1 ค่าสงเคราะห์ศพรายละ 100,000 บาท ทั3งนี3ให้เพิม, ค่าสงเคราะห์
ตามอายุการเป็ นสมาชิกอีกปี ละ 2,000 บาท เศษของปี ให้นบั เป็ นหนึ,งปี
ข้อ 7.2 ค่าจัดการศพ รายละ 50,000 บาท
ข้อ 7.3 ค่าดําเนินการเกี,ยวกับการบําเพ็ญกุศลศพ รายละ 1,500 บาท
ข้อ 8. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี,ยวกับการจัดการศพให้แก่บุคคลดังต่อไปนี3
8.1 ผูร้ ับประโยชน์
8.2 กรณี ไม่มีผรู ้ ับประโยชน์ให้จา่ ยแก่ทายาทตามลําดับ ดังนี3
ลําดับที, 1 คูส่ มรส
ลําดับที, 2 บุตร
ลําดับที, 3 บิดา - มารดา
ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 8.2 ถ้ามีทายาทลําดับต้นให้ตดั ทายาทลําดับถัดไป
กรณี ลาํ ดับเดียวกันหลายคนให้ได้รับส่ วนแบ่งเท่ากัน
ข้อ 9. กรณี ที,สมาชิกมีหนี3สินอยูก่ บั สหกรณ์ สหกรณ์จะทรงไว้ซ, ึงสิ ทธิที,จะหักเงิน
สวัสดิการ ตามข้อ 7.1 เพื,อชําระหนี3สหกรณ์ท3งั หมดก่อน ส่ วนที,เหลือจึงจ่ายให้กบั บุคคลตามข้อ 8
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ข้อ 10. ให้ผมู ้ ีสิทธิQได้รับเงินแจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมทั3งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณบัตร
สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวของผูร้ ับเงิน และหรื อหลักฐานอื,นใดที,จาํ เป็ น
ถึงประธานคณะกรรมการเพื,อขอรับเงินภายในกําหนดเวลา กรณี เสี ยชีวติ ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั3งแต่
วันที,เสี ยชีวติ เมื,อพ้นกําหนดเวลานี3แล้วให้เป็ นอันหมดสิ ทธิQในการขอรับเงิน
หมวด 3
เงือนไขการจ่ ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ 11. สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ, ึ งสิ ทธิQที,จะงดจ่ายเงินสงเคราะห์เกี,ยวกับการจัดการศพ
ตามหลักเกณฑ์ที,ได้กาํ หนดไว้ในข้อ 7 หากปรากฏว่าสมาชิกหรื อคูส่ มรสหรื อบุตร หรื อบิดา - มารดา หรื อ
ผูร้ ับประโยชน์ตามข้อ 4 กระทําความผิดทางอาญาที,เกี,ยวเนื,องอันเป็ นเหตุแห่งการเสี ยชีวติ ยกเว้นการกระทํา
ความผิดโดยประมาท
ข้อ 12. สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ, ึงสิ ทธิQในเงินสวัสดิการตามระเบียบนี3โดยไม่ถือเป็ นมรดกของ
สมาชิก และมติของคณะกรรมการในการสัง, จ่ายตามระเบียบนี3ให้ถือเป็ นยุติ บุคคลใดจะนําไปฟ้ องร้องมิได้
ข้อ 13. กรณี เงินทุนสวัสดิการสมาชิกซึ,งที,ประชุมใหญ่จดั สรรไว้ตามความในข้อบังคับ
ข้อ 24 ไม่เพียงพอ ให้นาํ เงินสํารองทัว, ไปที,ต3งั ไว้ในงบประมาณประจําปี มาสํารองจ่าย
ข้อ 14. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี,ยวกับการจัดการศพ ให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี3 และให้ผรู ้ ับเงินทําหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วเสนอรายงานให้คณะกรรมการ
เพื,อรับทราบทุกครั3ง
ข้อ 15. ในกรณี ที,มีปัญหาเกี,ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี3 ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
วินิจฉัยชี3ขาด
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี3
ประกาศ ณ วันที, 19 เมษายน พ.ศ. 2556

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สําเนาถูกต้อง
(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

