ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู บุรีรัมย์ จำกัด
ว่ำด้ วยกำรให้ สวัสดิกำรกำรครองชีพ (ส.ก.ช.)
พ.ศ. 2552
.................................................
ด้ว ยคณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู บุ รี รั ม ย์ จ ากัด ชุ ด ที่ 46 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การกูเ้ งินสวัสดิการการครองชีพ เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด ข้อ 62(9) ข้อ 83 (8)
โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 47 ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 16 มีนาคม 2552 จึงกาหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่แก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิก ก.ส.ส.สมทบ ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่
สมาชิกสามัญ ชื่อย่อว่า “ส.ก.ช.”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2552 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการการดาเนินการ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยูก่ ่อน ใช้ระเบียบ
นี้ หรื อมีขอ้ กาหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ระเบียบนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เป็ นสวัสดิ การช่ วยเหลื อ และสงเคราะห์แก่สมาชิ กสามัญ
และครอบครั ว รวมทั้งการชาระหนี้ ให้สมาชิ กกรณี มีหนี้ เงิ นกู้ผูกพันอยู่กบั สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู บุรีรัมย์
จากัด นี้
ข้ อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการตามระเบียบนี้
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์
จากัด
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
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ข้ อ 6 คุณสมบัติสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการ
สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด ที่กเู้ งินสวัสดิการตามโครงการ
สวัสดิการการครองชีพ แต่ตอ้ งมีอายุไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันสมัคร
ข้ อ 7 ที่มาของเงินโครงการ ก.ส.ช.
ให้สหกรณ์ เรี ยกเก็บเงินจากสมาชิกที่กเู้ งินสวัสดิการการครองชีพ ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยให้หกั ไว้ตามวงเงินที่ขอกู้ และระยะเวลาที่ส่งเงินชาระหนี้ แต่ไม่เกิน 10 ปี
ข้ อ 8 วิธีการดาเนินการ
(1) ให้สหกรณ์นาเงินตามข้อ 7 นาฝากบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ที่ สหกรณ์ตามที่
เห็นสมควร
(2) จัดทาประกันชีวติ กับบริ ษทั ประกันชีวติ ที่มีความมัน่ คง ทุนประกันไม่เกิน 300,000.- บาท
(3) ให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาวิธีการดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ 9 การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
เมื่อสมาชิ กถึงแก่กรรมมีหนี้ สินผูกพันกับสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน สหกรณ์จะหัก
ชาระหนี้ก่อน ส่ วนเงินที่เหลือให้จ่าย ดังนี้
(1) จ่ายให้กบั ผูค้ ้ าประกันที่รับภาระชาระหนี้ สหกรณ์แทนสมาชิ กที่ถึงแก่กรรม ตามจานวน
เงินที่จ่ายชาระหนี้ แทนจริ ง กรณี ผคู ้ ้ าประกันที่รับภาระชาระหนี้ แทนถึ งแก่กรรมก่อนให้จ่ายให้กบั ทายาท
ของผูค้ ้ าประกันที่รับภาระชาระหนี้แทน
(2) จ่ า ยให้ก ับ ผูท้ ี่ ส มาชิ กแสดงเจตนา ไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรตามแบบสหกรณ์ แต่ ถ้า
สมาชิกไม่แสดงเจตนาไว้สหกรณ์จะจ่ายให้ทายาทตาม ข้อ 10 เท่ากันทุกคน
ข้ อ 10 ทายาทตามระเบียบนี้ ให้มีสิทธิ รับก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผูส้ ื บสันดาน
(2) บิดา มารดา
(3) คู่สมรส
(4) พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
(5) พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
(6) ปู่ ย่า ตา ยาย
(7) ลุง ป้ า น้า อา
การจ่ายให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ (1) (2) (3) ให้ได้รับเท่ากันทุกคน หากไม่มีผมู ้ ีสิทธิ ตามลาดับ (1)
(2) (3) ให้ผมู้ ีสิทธิตามลาดับ (4) (5) (6) หรื อ (7) ตามลาดับ
ถ้าไม่มีผมู ้ ีสิทธิ ตามความในวรรคแรกสหกรณ์ฯ จะจัดการศพผูถ้ ึงแก่กรรมตามประเพณี ทางศาสนา
ของสมาชิก เมื่อมีเงินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ตกเป็ นเงินของสวัสดิการตามระเบียบนี้
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ข้ อ 11 ผูม้ ีสิทธิ ตามข้อ 9 และข้อ 10 กระทาให้สมาชิ กตามระเบียบนี้ ถึงแก่กรรมโดยเจตนาไม่มี
สิ ทธิ ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
การวินิจฉัยว่าผูม้ ีสิทธิ ตามข้อ 9 และข้อ 10 กระทาให้สมาชิ กตามระเบียบนี้ ถึงแก่กรรมโดยเจตนา
หรื อไม่ ให้ถือตามคาพิพากษาของศาลเป็ นที่สุด
ข้ อ 12 ให้ผจู ้ ดั การทาบัญชีการเงินสวัสดิการเป็ นการเฉพาะไม่รวมกับบัญชีการเงินสหกรณ์
ตลอดทั้งทาทะเบียนต่าง ๆไว้เป็ นหลักฐาน
ให้ผจู้ ดั การมี หน้าที่รับผิดชอบการเงิ นและบัญชี ของเงินสวัสดิ การนี้ ตลอดทั้งรักษาเอกสารต่าง ๆ
ไว้ให้พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้เสมอ
ข้ อ 13 เงินสวัสดิการทั้งหมดให้ทาบัญชี ฝากไว้กบั สหกรณ์โดยให้ฝากบัญชี ออมทรัพย์ หรื อบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษ ตามที่เห็น สมควร ไม่มีการเก็บรักษาเงินสด
ข้ อ 14 ให้ผจู้ ดั การรายงานผลการดาเนิ นการ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการทราบในวันประชุ ม
ประจาเดือน
ข้ อ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิ ก หรื อเปลี่ยนใช้ระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้ อ 16 เงิ นสวัสดิ การนี้ มิให้ถือเป็ นมรดกสหกรณ์ย่อมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะจ่ายให้บุคคลที่ระบุไว้ใน
ข้อ 9 และข้อ 10 แห่งระเบียบนี้เท่านั้น ผูใ้ ดจะนาไปฟ้ องร้องมิได้
ข้ อ 17 หากมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามระเบียบ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการดาเนินการให้เป็ นที่สุด
ข้ อ 18 ในกรณี ยกเลิกระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการให้มีการชาระบัญชี ภายใน
30 วัน หากมีทรัพย์สินเหลื ออยู่ ให้โอนเป็ นเงิ นทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์
จากัด
ข้ อ 19 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2551
(ลงชื่อ)

ณรงค์ แผ้วพลสง
(นายณรงค์ แผ้วพลสง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด

