ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู บุรีรัมย์ จำกัด
ว่ำด้ วยสวัสดิกำรสงเครำะห์ ศพสมำชิก
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ 2552
……………………………..

ด้วยคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรกาหนด ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
สงเคราะห์ศพ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (2)ให้สวัสดิการ
หรื อการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว และข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 2 (12) ส่ งเสริ ม
การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
อาศัยอานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด ข้อ 62(9) และข้อ
83(8) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 16 มีนาคม 2552
ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก ดังนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
สงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2552”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการดาเนิ นการ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง ระเบียบที่ใช้อยู่
ก่อนใช้ระเบียบนี้ หรื อมีขอ้ กาหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกมีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือในทาง
การเงินเกี่ยวกับศพของสมาชิก ซึ่ งถึงแก่กรรม
ข้ อ 5 ให้สหกรณ์ต้ งั งบประมาณเพื่อการนี้ ทาประกันชี วติ กับบริ ษทั ประกันชีวติ ที่มีความ
มัน่ คงทุนประกัน 150,000.- บาท
ข้ อ 6 การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ หากสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรมมีหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ใน
ฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกัน สหกรณ์จะหักชาระหนี้ก่อน ส่ วนเงินที่เหลือให้จ่ายดังนี้
(1) จ่ ำยให้ กบั ผู้คำ้ ประกันที่รับภำระชำระหนีส้ หกรณ์แทนสมำชิกทีถ่ ึงแก่ กรรม ตำม
จำนวนเงินทีจ่ ่ ำยชำระหนี้แทนจริง กรณีผ้ คู ำ้ ประกันที่รับภำระชำระหนีแ้ ทนถึงแก่กรรมก่อนให้ จ่ำย
ให้ กบั ทำยำทของผู้คำ้ ประกันทีร่ ับภำระชำระหนีแ้ ทน
(2) จ่ ำยให้ กบั ผู้ทสี่ มำชิ กแสดงเจตนำ ไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรตำมแบบสหกรณ์ แต่
ถ้ ำสมำชิกไม่ แสดงเจตนำไว้สหกรณ์จะจ่ ำยให้ ทำยำทตำม ข้ อ 8 เท่ ำกันทุก
ข้ อ 7 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 ตาม (1) (2) (3) ให้ได้รับคนเท่ากันทุกคน หากไม่มีผมู ้ ีสิทธิ
ตามลาดับ (1) (2) (3) ให้ผมู้ ีสิทธิตามลาดับ (4) (5) (6) หรื อ (7) ตามลาดับ
ถ้าไม่มีผมู ้ ีสิทธิ ตามความในวรรคแรก สหกรณ์จะจัดการศพผูถ้ ึงแก่กรรมตามประเพณี ทาง
ศาสนาของสมาชิกเมื่อมีเงินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ตกเป็ นของสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้ อ 8 ผูม้ ีสิทธิตามข้อ 6 และข้อ 7 กระทาให้สมาชิกตามระเบียบนี้ถึงแก่กรรมโดยเจตนา
ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ในกรณี ผมู้ ีสิทธิตาม ข้อ 6 และข้อ 7 มีส่วนกระทาให้สมาชิกตามระเบียบนี้ถึงแก่กรรม
โดยมีเจตนาให้ถือตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุด ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้
ถ้าไม่มีผมู ้ ีสิทธิ ตามความในวรรคหนึ่ง สหกรณ์จดั การศพสมาชิกถึงแก่กรรมตามประเพณี
ทางศาสนาของสมาชิก เมื่อมีเงินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ตกเป็ นของกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้ อ 9 ให้ผจู้ ดั การรายงานผลการดาเนินการ ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบในวัน
ประชุมประจาเดือน และให้คณะกรรมการดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานระหว่างปี เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการนี้ให้สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้ อ 10 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั้งปวงของสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้
ข้ อ 11 เงินสวัสดิการนี้มิให้ถือเป็ นมรดก สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะจ่ายให้บุคคลที่
ระบุไว้ ในข้อ 6 และข้อ 7 แห่ งระเบียบนี้เท่านั้น ผูใ้ ดจะนาไปฟ้ องร้องมิได้
ข้ อ 12 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ทายาทของสมาชิกตามข้อ 7 ยืน่ คาร้องขอรับเงินตาม
ระเบียบนี้จากสหกรณ์ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่สมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นกาหนดให้เงินดังกล่าว
ตกเป็ นเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้
ข้ อ 13 ในการยืน่ เรื่ องรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ผูย้ นื่ คาร้องขอรับเงินต้องส่ งเอกสาร
หลักฐานตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 14 ถ้ามีปัญหาการดาเนิ นการตามระเบียบนี้ ให้เลขานุ การตามระเบียบนี้นาเสนอ
คณะกรรมการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยและมีมติเป็ นประการใดถือว่าสิ้ นสุ ด
ข้ อ 15 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2552
(ลงชื่อ)

ณรงค์ แผ้วพลสง
(นายณรงค์ แผ้วพลสง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด

