ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู บุรีรัมย์ จํากัด
ว่าด้ วยการให้ สวัสดิการแก่ สมาชิก (ก.ส.ส. )
พ.ศ. 2559
.................................................
ด้วยคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ อ อมทรั พย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด ได้ขยายวงเงิ นกู้สามัญเพือ
ความมันคงของสมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรัพย์ค รู บุรีรั มย์ จํากัด จึงได้จดั ทํา โครงการ ก.ส.ส. เพื อเป็ น
หลักประกันเงินกู้
อาศัยอํานาจตามความในข้อ บังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด ข้อ 62(9) ข้อ 83 (8)
โดยมติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ครังที /
เมือวันที มีน าคม
จึงกําหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสามัญ ดังนี
ข้ อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรั พย์ครู บุรีรัมย์ จํา กัด ว่าด้วยการให้สวัส ดิการแก่
สมาชิกสามัญ ชือย่อว่า “ก.ส.ส. 2” พ.ศ.
ข้ อ 2 ระเบียบนี ให้บงั คับตังแต่วนั ทีประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกมติ คณะกรรมการดํา เนิ นการ ประกาศ คําสังทีเกี ยวข้องที มีอยู่ก่ อนใช้ระเบี ยบนี
หรื อมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้ อ 4 ระเบียบนี มีวตั ถุป ระสงค์เพือให้เ ป็ นสวัส ดิ การช่ วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ สมาชิ กสามัญ
สมาชิ กสมทบ และครอบครัว รวมทังการชําระหนีให้สมาชิกกรณี มีหนีเงินกูผ้ ูกพันอยูก่ บั สหกรณ์ นี
ข้ อ 5 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“สมาชิ ก” หมายถึง สมาชิกทีเข้าร่ วมโครงการตามระเบียบนี
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ค รู บุรีรัมย์
จํากัด
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด

ข้ อ 6 คุณสมบัติสมาชิกทีเข้าร่ วมโครงการ
(1) สมาชิ กสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด ตามข้อบังคับ ข้อ 30
(2) สมาชิ กสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด ตามข้อบังคับ ข้อ 30 ต้องมีหุน้ อย่างน้อย
, บาท ในวันสมัครเข้าโครงการ และต้องมีภู มิลาํ เนาในพืนทีจังหวัดบุรี รัมย์ ในกรณี ทีไม่มีภูมิลาํ เนา
อยู่ในพืนทีจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็ นรายๆ ไป
(3) สมาชิ กสมทบทีมาจากสมาชิกสามัญแต่ขาดจากสมาชิ กภาพด้วยเหตุออกจากสหกรณ์ฯ
ตามข้อบังคับ ก็ให้สมัครเป็ นสมาชิกสมทบ สมาชิกดังกล่าวนีต้องมีหุน้ อย่างน้อย
บาท
(4) สมาชิ กทีเข้าร่ วมโครงการระหว่างปี ต้องอายุไม่ เกิ น 65 ปี นับถึ งวันสมัค ร ยกเว้นสมาชิ กที
สมัครก่อนระเบียบนีบังคับ
ข้ อ 7 ทีมาของเงินโครงการ ก.ส.ส. 2
(1) ให้สหกรณ์เรี ยกเก็บเงินจากสมาชิ กทีเข้าร่ วมโครงการเป็ นรายเดือนหรื อ รายปี ตามที
คณะกรรมการกําหนด
(2) ให้สหกรณ์เรี ยกเก็บเงินจากสมาชิ ก ก.ส.ส. ทีมาจากสมาชิ กสมทบตามระเบียบและข้อบังคับ
เป็ นรายปี ตามทีคณะกรรมการกําหนด
การส่ งเงินตาม (2) ในปี ต่อไปให้ส่งภายในวันที เมษายน ของทุกปี โดยสหกรณ์จะแจ้งให้
ทราบทางไปรษณี ยต์ อบรับหากสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตาม เมือครบกําหนดให้ถือว่าพ้นสมาชิก ภาพและไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินตามระเบียบนี
ข้ อ 8 วิธีการดําเนิ นการ
(1) ให้สหกรณ์นาํ เงินตามข้อ นําฝากบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชี ออมทรั พย์พิเศษ ทีสหกรณ์ตาม
โครงการ ก.ส.ส.
(2) จัดทําประกันชีวติ กับบริ ษทั ประกันชีวติ ทีมีความมันคง ทุนประกันจํานวน , บาท
(3) ให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาวิธี การดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ข้ อ เงินทีเก็บตามข้อ ให้หกั เป็ นเงินกองทุน ก.ส.ส. จํานวนร้ อยละ ของทุนประกัน และ
ให้ ก องทุ น ก.ส.ส. หั ก เป็ นค่ า ดํา เนิ น การตามที คณะกรรมการเห็ น สมควร แต่ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ
ของเงินกองทุน
ข้ อ การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี
เมือสมาชิกถึงแก่กรรมมีหนี สิ นผูกพันกับสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ าประกั
ํ
น สหกรณ์จะหักชําระ
หนีก่อน ส่ วนเงินทีเหลือให้จ่าย ดังนี
( ) จ่ายให้กบั ผูค้ าประกั
ํ
นทีรับภาระชําระหนีสหกรณ์แทนสมาชิ ก ทีถึ งแก่ กรรม ตามจํานวนเงิ นที
จ่ายชําระหนี แทนจริ ง กรณี ผูค้ าประกั
ํ
นที รับภาระชําระหนี แทนถึ งแก่ กรรมก่ อนให้จ่ายให้กบั ทายาทของ
ผูค้ าประกั
ํ
นทีรับภาระชําระหนี แทน

( ) จ่ายให้กบั ผูท้ ีสมาชิ กแสดงเจตนา ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบสหกรณ์ แต่ถา้ สมาชิ ก ไม่
แสดงเจตนาไว้สหกรณ์จะจ่ายให้ทายาทตาม ข้อ
ข้ อ 11 ทายาทตามระเบียบนี ให้มีสิทธิ รับก่อนหลังดังต่อไปนี คือ
(1) ผูส้ ื บสันดาน
(2) บิดา มารดา
(3) คู่สมรส
(4) พีน้องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
(5) พีน้องร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
(6) ปู่ ย่า ตา ยาย
(7) ลุง ป้ า น้า อา
การจ่ายให้แก่ ผมู ้ ีสิทธิตามลําดับ (1) (2) (3) ให้ได้รับเท่ากันทุกคน หากไม่มีผมู้ ีสิทธิ
ตามลําดับ (1) (2) (3) ให้ผมู ้ ีสิทธิ ตามลําดับ (4) (5) (6) หรื อ (7) ตามลําดับ
ถ้าไม่มีผมู ้ ีสิทธิ ตามความในวรรคแรกสหกรณ์ จะจัดการศพผูถ้ ึงแก่ ก รรมตามประเพณี ทางศาสนา
ของสมาชิก เมือมีเงินเหลืออยู่เท่าใดให้ตกเป็ นเงินของสวัสดิการตามระเบียบนี
ข้ อ การจ่ายเงินสวัสดิการค่าจัดการศพ ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่ สมาชิก (ก.ส.ส. )
เมือสมาชิกถึงแก่กรรม หากทายาทมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าจัดการศพเพิมเติม ให้ยืนคําขอตามแบบที
สหกรณ์กาํ หนดเพือขอรับเงินค่าจัดการศพเพิมเติม และให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่า สมาชิ กทีถึงแก่กรรมราย
นัน มีหนี ผูกพันต่อสหกรณ์หรื อไม่ ถ้านําเงินสวัสดิการของสมาชิกชําระหนี แล้วหากมีเงินสวัส ดิการเหลื อ
จ่ายให้แก่ ทายาท ให้จ่ายค่าจัดการศพเพิมเติมได้อีก , บาท
ข้ อ 13 ผูม้ ีสิทธิ ตามข้อ 10 และข้อ 11 กระทําให้สมาชิกตามระเบียบนีถึงแก่กรรมโดยเจตนา ไม่
มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี
การวินิ จฉัยว่าผูม้ ีสิ ทธิ ตามข้อ 10 และข้อ 11 กระทําให้สมาชิ กตามระเบียบนีถึงแก่ กรรมโดย
เจตนาหรื อไม่ ให้ถือตามคําพิพากษาของศาลอันถึงทีสุ ด
ข้ อ 14 สมาชิ กใดต้องขาดจากสมาชิกภาพ ด้วยเหตุออกจากสหกรณ์ ฯ ตามข้อ บังคับ หากสมาชิ ก
ผูน้ นประสงค์
ั
จะเป็ นสมาชิกสมทบเพือรับสวัสดิการตามระเบียบนี สมาชิกดังกล่าวนี ต้อ งมีคุณ สมบัติ ตาม
ข้อ ( ) แห่งระเบียบนีโดยยืนความจํานงเป็ นหนังสื อ ต่ อสหกรณ์ทนั ที และจะมีผ ลสมบูรณ์ต่อ เมื อบริ ษทั
ประกันได้ตอบรับกลับมาถือว่าสมาชิ กผูน้ นเป็
ั นสมาชิกตามระเบียบนี
ข้ อ 15 ให้ผจู้ ดั การทําบัญชี การเงินสวัสดิการเป็ นการเฉพาะไม่รวมกับบัญชีการเงินสหกรณ์
ตลอดทังทําทะเบียนต่าง ๆ ไว้เ ป็ นหลักฐาน
ให้ผจู ้ ดั การมีหน้าทีรับผิดชอบการเงินและบัญชีของเงิ นสวัสดิการนี ตลอดทังรัก ษาเอกสารต่ าง ๆ
ไว้ให้พร้ อมทีจะรับการตรวจสอบได้เสมอ

ข้ อ 16 เงินสวัสดิการทังหมดให้ทาํ บัญชี ฝากไว้กบั สหกรณ์ โดยให้ฝากบัญชี ออมทรั พย์ หรื อบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษ ตามทีเห็นสมควร ห้ามเก็บรักษาเงินสด
ข้ อ 17 ให้ผจู้ ดั การรายงานผลการดําเนินการ ให้คณะกรรมการทราบในวันประชุ มประจําเดือน
ข้ อ 18 การแก้ ไ ขหรื อ เพิ มเติ มหรื อ ยกเลิ ก หรื อ เปลียนใช้ร ะเบี ยบนี ให้เป็ นไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการ
ข้ อ 19 เงินสวัสดิการนี มิให้ถือเป็ นมรดกสหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะจ่ายให้บุคคลทีระบุไว้ใน
ข้อ และข้อ 11 แห่ งระเบียบนีเท่านัน ผูใ้ ดจะนําไปฟ้ องร้ องมิได้
ข้ อ 20 ถ้ามีปัญหาทีจะต้องวินิจฉัยตามระเบียบให้นาํ เสนอคณะกรรมการเพือพิจารณา
มติคณะกรรมการให้ถือเป็ นทีสุ ด
ข้ อ 21 ในกรณี ยกเลิกระเบียบนี ให้คณะกรรมการจัดการให้มีการชําระบัญชีภายใน 30 วัน หากมี
ทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้โอนเป็ นเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์
ข้ อ 22 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที

มีนาคม พ.ศ.
(ลงชือ)
(นายณรงค์ แผ้วพลสง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด

