ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู บุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ สวัสดิกำรแก่สมำชิก (ก.ส.ส.1)
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
…………………………………….
โดยที่ขอ้ บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด พ.ศ.2549 ข้อ 62(9) และข้อ 83(8) กำหนดให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรมีอำนำจหน้ำที่กำหนดระเบียบ ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควรกำหนดให้มี
ไว้ เพื่อควำมสะดวกและเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนของสหกรณ์
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด พ.ศ.2549 ข้อ
62(9) ข้อ 83(8) ที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด ชุดที่ 47 จึงมีมติ
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2552 ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด ว่ำด้วยกำรให้
สวัสดิกำรแก่สมำชิก ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด ว่ำด้วยกำรให้สวัสดิกำรแก่
สมำชิก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552” มีชื่อย่อเรี ยกว่ำ “ก.ส.ส.1”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ประกำศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกมติคณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ประกำศ คำสัง่ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยูก่ ่อนใช้ระเบียบนี้
หรื อมีขอ้ กำหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด
“สมำชิก” หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด
“สมำชิก ก.ส.ส. สมทบ” หมำยถึง ผูท้ ี่เคยเป็ นสมำชิกและมีควำมประสงค์จะเป็ นสมำชิ ก ก.
ส.ส.สมทบ ต่อไป โดยได้ปฏิบตั ิตำมระเบียบในข้อ 13 ของระเบียบนี้แล้ว
“ประธำนกรรมกำร” หมำยถึง ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด
“รองประธำนกรรมกำร” หมำยถึง รองประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์
จำกัด
“เหรัญญิก”
หมำยถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด
“เลขำนุกำร”
หมำยถึง เลขำนุกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด
“ผูจ้ ดั กำร”
หมำยถึง ผูจ้ ดั กำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด
“คณะกรรมกำร”
หมำยถึง คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์
จำกัด
“กรรมกำร”
หมำยถึ ง กรรมกำรด ำเนิ น กำรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู บุ รี รั ม ย์
จำกัด
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(1) กำรให้สวัสดิกำรแก่ครอบครัวสมำชิกเมื่อสมำชิกถึงแก่กรรม
(2) กำรให้สวัสดิกำรแก่สมำชิกและสมำชิก ก.ส.ส. สมทบ เมื่อสมำชิกประสบภัยพิบตั ิ
ข้ อ 6 ให้สหกรณ์เรี ยกเก็บเงินจำกสมำชิกเป็ นรำยเดือนหรื อรำยปี เพื่อทำประกันชีวิตกับบริ ษทั
ประกันชีวติ ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร และสหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์ในหลักควำม
มัน่ คงของสหกรณ์ ในกรณี สมำชิกถึงแก่กรรม
กำรเก็บเงินเพื่อดำเนินกำรตำมระเบียบนี้ ให้เรี ยกเก็บเป็ นรำยบุคคลตำมกรมธรรม์ ส่ งชำระเป็ นเบี้ย
ประกันชีวติ ภำยใต้เงื่อนไขกำรจ่ำยทุนประกันตำมกรมธรรม์
ลำดับกำรให้ควำมช่วยเหลือ ให้ถือวันถึงแก่กรรมและมีหลักฐำนครบตำมระเบียบเป็ นสำคัญ
กรณี สมำชิ กรำยใดที่ สหกรณ์ เรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้ให้สหกรณ์สำรองเงิน ก.ส.ส.ส่ งให้บริ ษทั ประกัน
ชี วิตให้ครบตำมจำนวนสมำชิ ก และให้สมำชิ กรำยนั้นนำเงิ นส่ งชำระต่อสหกรณ์ ภำยในสำมสิ บวันนับจำก
วันที่ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจำกสหกรณ์ และต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรทวงถำมเป็ นค่ำปรั บของสหกรณ์
ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรเห็นสมควร ถ้ ำพ้นกำหนดถื อว่ำหมดสิ ทธิ ได้รับสวัสดิ กำรตำมระเบียบนี้
จนกว่ำจะนำเงินส่ งชำระเต็มจำนวน
ข้ อ 7 เงินที่เก็บจำกสมำชิกตำมข้อ 6 ให้หกั ไว้เป็ นค่ำใช้จ่ำย และเป็ นเงินสวัสดิกำรตำมระเบียบนี้
ในข้อ 5 (2) จำนวนร้อยละห้ำของทุนประกัน หำกสมำชิกผูถ้ ึงแก่กรรมมีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ในฐำนะ
ผูก้ ู้ สหกรณ์จะหักชำระหนี้ก่อน ส่ วนเงินที่เหลือให้จ่ำยดังนี้
(1) จ่ำยให้กบั ผูค้ ้ ำประกันที่รับภำระชำระหนี้ สหกรณ์แทนสมำชิ กที่ถึงแก่กรรม ตำมจำนวน
เงินที่จ่ำยชำระหนี้ แทนจริ ง กรณี ผคู ้ ้ ำประกันที่รับภำระชำระหนี้ แทนถึงแก่กรรมก่อนให้จ่ำยให้กบั ทำยำท
ของผูค้ ้ ำประกันที่รับภำระชำระหนี้แทน
(2) จ่ ำยให้ก ับ ผูท้ ี่ สมำชิ ก แสดงเจตนำ ไว้เป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษรตำมแบบสหกรณ์ แต่ ถ้ำ
สมำชิกไม่แสดงเจตนำไว้สหกรณ์จะจ่ำยให้ทำยำทตำม ข้อ 8 เท่ำกันทุกคน
ข้ อ 8 ทำยำทตำมระเบียบนี้ ให้มีสิทธิรับตำมลำดับดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผูส้ ื บสันดำน
(2) บิดำ มำรดำ
(3) คู่สมรส
(4) พี่นอ้ งร่ วมบิดำมำรดำเดียวกัน
(5) พี่นอ้ งร่ วมบิดำหรื อมำรดำเดียวกัน
(6) ปู่ ย่ำ ตำ ยำย
(7) ลุง ป้ ำ น้ำ อำ
กำรจ่ำยให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ตำมลำดับ (1) (2) (3) ให้ได้รับเท่ำกันทุกคน หำกไม่มีผมู ้ ีสิทธิ ตำมลำดับ
(1) (2) (3) ให้ผมู้ ีสิทธิตำมลำดับ (4) (5) (6) หรื อ (7) ตำมลำดับ
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ของสมำชิกเมื่อมีเงินเหลืออยูเ่ ท่ำใดให้ตกเป็ นของสวัสดิกำรตำมระเบียบนี้
ข้ อ 9 เมื่อสมำชิกถึงแก่กรรมให้กรรมกำรหรื อผูจ้ ดั กำรแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ ตำมข้อ 8 ยืน่ คำร้องเพื่อ
ขอรับเงินค่ำจัดกำรศพต่อประธำนกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ให้ผจู ้ ดั กำรจ่ำยเงินค่ำทำศพเป็ นเงินห้ำหมื่นบำททันทีที่ได้รับแจ้งพร้อมค่ำพวงหรี ดไม่เกินห้ำร้อยบำท
แก่ทำยำท หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยเป็ นผูย้ นื่ คำร้อง โดยนำใบมรณบัตรมำแสดง
ข้ อ 10 ให้ผมู้ ีสิทธิตำมข้อ 8 ยืน่ คำร้องตำมแบบขอรับเงินสวัสดิกำรส่ วนที่เหลือต่อสหกรณ์และให้
กรรมกำรตำมข้อ 4 ทำกำรสอบสวนรำยละเอียดเพื่อพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรอนุมตั ิจ่ำยเงินต่อไป
ข้ อ 11 ผูม้ ีสิทธิ ตำมข้อ 7 และข้อ 8 ถ้ำมีส่วนทำให้สมำชิ กถึงแก่กรรมโดยเจตนำไม่มีสิทธิ ได้รับ
เงินสวัสดิกำรตำมระเบียบนี้
ในกรณี ผมู้ ีสิทธิตำมข้อ 7 และข้อ 8 มีส่วนกระทำให้สมำชิ กตำมระเบียบนี้ ถึงแก่กรรม โดยเจตนำ
ให้ถือตำมคำพิพำกษำของศำลถึงที่สุด ไม่มีสิทธิ รับเงินสวัสดิกำรตำมระเบียบนี้
ข้ อ 12 ผูเ้ ป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมระเบียบนี้
ต้องเป็ นสมำชิกสหกรณ์ ตำมข้อบังคับข้อ 34 และสมำชิก ก.ส.ส.สมทบ
ข้ อ 13 สมำชิกใดที่หมดสมำชิกภำพจำกสหกรณ์ ด้วยเหตุออกจำกสหกรณ์ ตำมข้อบังคับ หำก
สมำชิกผูน้ ้ นั ประสงค์จะเป็ นสมำชิกสมทบ เพื่อรับสวัสดิกำรตำมระเบียบนี้ ให้ยนื่ ควำมจำนงเป็ นหนังสื อต่อ
สหกรณ์ทนั ทีนบั ตั้งแต่วนั สิ้ นสมำชิกภำพให้ถือว่ำสมำชิกผูน้ ้ นั เป็ นสมำชิกตำมระเบียบนี้ และจะต้องส่ งเงิน
ช่วยสวัสดิกำรล่วงหน้ำตำมที่สหกรณ์กำหนด ส่ วนปี ต่อไปให้ส่งภำยในเดือน ตุลำคม ของทุกปี พ้นกำหนด
ถือว่ำหมดสิ ทธิ์หำกปี ใดมีเงินเหลือ สหกรณ์จะแจ้งให้ส่งเงินเพิ่มเท่ำที่สำมำรถคำนวณประมำณจ่ำยตำมที่
สหกรณ์กำหนด
สมำชิ กสมทบรำยใดไม่ส่งเงินล่วงหน้ำตำมกำหนดและถ้ำเงิ นที่ส่งไว้ล่วงหน้ำหมดลง สหกรณ์ได้
แจ้งให้ทรำบทำงไปรษณี ยต์ อบรั บ และก ำหนดวันส่ งเงิ นให้แล้ว สมำชิ ก ไม่ปฏิ บตั ิ ตำมเมื่ อครบก ำหนด
ดังกล่ำวแล้วถือว่ำพ้นสมำชิกภำพของกำรเป็ นสมำชิก ก.ส.ส.สมทบ ตำมระเบียบนี้
ข้ อ 14 ให้ผจู ้ ดั กำรแจ้งให้ทรำบว่ำในเดือนหนึ่ง ๆ มีสมำชิกถึงแก่กรรมกี่รำย ในวันประชุม
ประจำเดือน และให้ออกใบเสร็ จเรี ยกเก็บเงินจำกสมำชิกทุกคนในวันสิ้ นเดือนของแต่ละเดือน
กำรนับ สมำชิ ก ถึ ง แก่ กรรมให้นับถึ ง วันสิ้ นเดื อนของแต่ล ะเดื อน เพื่อเตรี ยมเสนอรำยงำนบริ ษ ทั
ประกัน และรำยงำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรในวันประชุมประจำเดือน
ข้ อ 15 เงินสวัสดิกำรนี้มิให้ถือเป็ นมรดก สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะจ่ำยให้บุคคลที่ระบุไว้
ในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบนี้เท่ำนั้น ผูใ้ ดจะนำไปฟ้ องร้องมิได้
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ข้ อ 16 ภัยพิบตั ิที่สมำชิกประสบและจะได้รับเงินช่วยเหลือ ได้แก่
(1) อัคคีภยั วำตภัย และอุทกภัยและภัยธรรมชำติอื่น ๆ ซึ่งทำควำมเสี ยหำยให้กบั บ้ำนเรื อน
ของสมำชิกที่สมำชิกเป็ นเจ้ำบ้ำน
(2) เจ็บป่ วยถึงทุพพลภำพ หรื อวิกลจริ ต จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(3) สมำชิ กที่ประสบอุบตั ิเหตุได้รับบำดเจ็บสำหัสและสู ญเสี ยอวัยวะหรื อ ฆำนประสำท
ดังนี้
ก. ตำข้ำงละไม่เกิน 20,000 บำท
ข. แขน ตั้งแต่ขอ้ มือขึ้นไปข้ำงละไม่เกิน 15,000 บำท
ค. ขำ ตั้งแต่หวั เข่ำขึ้นไปข้ำงละไม่เกิน 15,000 บำท
ง. ขำ ตั้งแต่เข่ำลงมำถึงข้อเท้ำข้ำงละไม่เกิน 12,000 บำท
จ. เท้ำ ตั้งแต่ขอ้ เท้ำลงมำข้ำงละไม่เกิน 8,000 บำท
ฉ. นิ้วหัวแม่มือ นิ้วละไม่เกิน 8,000 บำท ส่ วนนิ้วอื่น ๆ นิ้วละไม่เกิน 4,000 บำท
ช. ทุพพลภำพไม่สำมำรถรักษำได้ หรื อไม่สำมำรถประกอบอำชี พได้ วิกลจริ ตหรื อ
จิตฝั่นเฟื อน อย่ำงถำวรไม่มีทำงรักษำให้หำยได้ช่วยเหลือไม่เกิน 40,000 บำท
ซ. หู ห นวก ลิ้ น ขำดเสี ย ฆำนประสำท เสี ย อวัย วะสื บ พัน ธุ์ หรื อ ควำมสำมำรถ
สื บพันธุ์ ไม่เกิน 40,000 บำท
ถ้ำประสบอุบตั ิเหตุได้รับบำดเจ็บสำหัสและสู ญเสี ยอวัยวะ หรื อ ฆำนประสำทตำมควำมในวรรค
แรก ถ้ำนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล ไม่เกินวันละ 600 บำท แต่ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ จะต้องได้รับกำร
รักษำพยำบำลจำกโรงพยำบำล
ถ้ำประสบอุบตั ิเหตุไม่สูญเสี ยอวัยวะ หรื อฆำนประสำทตำมควำมในวรรคแรกเมื่อสมำชิกยื่นคำร้อง
เพื่อขอรับควำมช่วยเหลือพร้อมใบรับรองแพทย์จะช่วยเหลือสมำชิ กเป็ นจำนวนเท่ำใด ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมกำร
ข้ อ 17 เมื่อสมำชิกผูใ้ ดประสบภัยพิบตั ิ ให้ยนื่ คำร้องตำมแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อกรรมกำรเพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำช่วยเหลือ ภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่ วนั ทีป่ ระสบภัยพิบัติ
ข้ อ 18 เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร ให้ควำมช่วยเหลือให้ผจู ้ ดั กำรจ่ำยเงินแก่สมำชิกจำก
เงินสวัสดิกำรตำมระเบียบนี้
ข้ อ 19 คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกที่ประสบภัยพิบตั ิตำมสมควร แต่ไม่เกิน
รำยละสี่ หมื่นบำท และหำกเป็ นกำรสมควรจะพิจำรณำขอควำมร่ วมมือจำกสมำชิกร่ วมบริ จำคเงินหรื อ
สิ่ งของเป็ นกรณี พิเศษก็ได้
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คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ข้ อ 20 ให้ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร เหรัญญิก เลขำนุกำร และคณะกรรมกำรของ
สหกรณ์ เป็ นประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร เหรัญญิก เลขำนุกำร และกรรมกำร ของระเบียบนี้
โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
กรรมกำรตำมระเบียบนี้ จะพ้นจำกตำแหน่ ง เมื่อพ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรดำเนิ นกำร หำกสมำชิ ก
คนใดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมกำรให้ถือว่ำเป็ นกรรมกำรตำมระเบียบนี้ เท่ำกำหนดระยะเวลำ
ของ ผูท้ ี่ตนดำรงตำแหน่งแทนเหลืออยู่
ข้ อ 21 คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่
(1) พิจำรณำอนุมตั ิเงินสวัสดิกำรแก่ครอบครัวสมำชิกที่ถึงแก่กรรม
(2) พิจำรณำอนุมตั ิเงินสวัสดิกำรแก่สมำชิกที่ประสบภัยพิบตั ิ
(3) พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร เพื่อรำยจ่ำยอื่น ๆ
(4) พิจำรณำเสนอควำมคิดเห็นเพื่อ ขอควำมร่ วมมือสมำชิ กให้ร่วมช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิเป็ นกรณี พิเศษเมื่อเห็นสมควร
(5) ตรวจสอบบัญชีทะเบียนกำรเงินของสวัสดิกำร
(6) พิจำรณำรับรองบัญชีรับ-จ่ำย ประจำปี ของเงินสวัสดิกำร
(7) ประชุมปรึ กษำหำรื อ วำงระเบียบวิธีดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนให้สวัสดิกำรแก่สมำชิก
ข้ อ 22 คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิเงินสวัสดิกำรตำมหลักฐำนต่ำงๆ ที่กรรมกำรได้สอบสวนแล้ว
ข้ อ 23 กำรพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินสวัสดิกำรเพื่อรำยจ่ำยอื่น ๆ ให้ประธำนมีอำนำจอนุ มตั ิครำวละ
ไม่เกิน 5,000 บำท หำกเกินกว่ำนั้นต้องเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
ข้ อ 24 ให้ผจู้ ดั กำรทำบัญชีกำรเงินของสวัสดิกำรเป็ นกำรเฉพำะไม่รวมกับบัญชีกำรเงินของสหกรณ์
ตลอดทั้งทำทะเบียนต่ำง ๆ ไว้เป็ นหลักฐำน
ให้ผจู ้ ดั กำรมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรเงินและบัญชี ของเงินสวัสดิกำรนี้ ตลอดทั้งรักษำเอกสำรต่ำง ๆ ไว้
ให้พร้อมที่จะรับกำรตรวจสอบได้เสมอ
ข้ อ 25 เงินสวัสดิกำรทั้งหมดให้ทำบัญชีฝำกไว้กบั สหกรณ์ หำกมีเงินเกินกว่ำ 5,000 บำท ให้ฝำก
ประจำหรื อออมทรัพย์พิเศษ หรื อออมทรัพย์ตำมที่เห็นสมควรห้ำมเก็บรักษำเงินสด
หมวดที่ 3
กำรเงินและกำรบัญชี
ข้ อ 26 ให้ผจู ้ ดั กำรทำงบประมำณประจำปี รับจ่ำยพร้อมที่จะนำเสนอคณะกรรมกำร และที่ประชุม
ใหญ่สำมัญประจำปี
ข้ อ 27 คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งกรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรื อบุคคลอื่น เป็ นตัวแทนคณะกรรมกำร
ทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีของสวัสดิกำรนี้ก็ยอ่ มได้

-6ข้ อ 28 กำรแก้ไขหรื อเพิ่มเติมหรื อยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตำมมติของ
คณะกรรมกำร
ข้ อ 29 ถ้ำมีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมระเบียบนี้ ให้เลขำนุกำรตำมระเบียบนี้นำเสนอ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรวินิจฉัยเป็ นประกำรใด มติของคณะกรรมกำรถือว่ำสิ้ นสุ ด
ข้ อ 30 ในกรณี ยกเลิกระเบียบนี้ ให้คณะกรรมกำรจัดกำรให้มีกำรชำระบัญชีภำยในสำมสิ บวัน
หำกมีทรัพย์สินเหลืออยูใ่ ห้โอนเป็ นเงินทุนสำธำรณประโยชน์ของสหกรณ์
ข้ อ 31 ให้ประธำนกรรมกำรรักษำกำรให้เป็ นไปตำมระเบียบนี้
บทเฉพำะกำล
ในระยะเริ่ ม แรกที่ มี กำรแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงระเบี ย บนี้ กำรเรี ยกเก็ บ เงิ นเพื่อช่ วยเหลื อครอบครั ว
สมำชิกที่ถึงแก่กรรม ให้เรี ยกเก็บเงินในอัตรำเดิมตำมจำนวนที่สมำชิกถึงแก่กรรมตำมควำมเป็ นจริ ง
ประกำศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ)
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