(สำเนำ)
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู บุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ สวัสดิกำรแก่ สมำชิกสำมัญ สมำชิกสมทบ และสมำชิก ก.ส.ส. สมทบ
(ก.ส.ส. 2)
พ.ศ. 2552
.................................................
ด้ วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครู บุรีรัมย์ จ ากัด ได้ ขยายวงเงินกู้สามัญ
เพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด จึงได้ จัดทาโครงการ ก.ส.ส. 2 เพื่อเป็ น
หลักประกันเงินกู้
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด ข้ อ 62(9) ข้ อ 83 (8)
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 47 ครัง้ ที่ 6/2552 วันที่ 16 มีนาคม 2552 จึงกาหนด
ระเบียบว่าด้ วยการให้ สวัสดิการแก่แก่สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิก ก.ส.ส.สมทบ ดังนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด ว่าด้ วยการให้ สวัสดิการแก่
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิก ก.ส.ส.สมทบ” ชื่อย่อว่า “ก.ส.ส. 2”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2552 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกมติคณะกรรมการการดาเนินการ ประกาศ คาสัง่ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มีอยู่ก่อน ใช้
ระเบียบนี ้ หรื อมีข้อกาหนดขัดแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4 ระเบียบนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นสวัสดิการช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่สมาชิก สามัญ
สมาชิกสมทบ สมาชิก ก.ส.ส.สมทบ และครอบครัว รวมทังการช
้
าระหนี ้ให้ สมาชิกกรณีมีหนี ้เงินกู้ผกู พันอยู่
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด นี ้
ข้ อ 5 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการตามระเบียบนี ้
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์
จากัด
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด
“ผู้จดั การ” หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด
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ข้ อ 6 คุณสมบัตสิ มาชิกที่เข้ าร่วมโครงการ
(1) สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด ตามข้ อบังคับ ข้ อ 30
(2) สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ ี รัมย์ จากัด ตามข้ อบังคับ ข้ อ 30 ต้ องมีห้ นุ อย่างน้ อย
5,000 บาท ในวันสมัครเข้ าโครงการ และต้ องมีภูมิลาเนาในพื ้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ ในกรณีที่ไม่มีภูมิลาเนาอยู่
ในพื ้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็ นรายๆ ไป
(3) สมาชิก ก.ส.ส.สมทบ ตามระเบียบว่าด้ วยการให้ สวัสดิการแก่สมาชิก
(4) สมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการระหว่างปี ต้ องอายุไม่เกิน 65 ปี นับถึงวันสมัคร ยกเว้ นสมาชิกที่
สมัครก่อนระเบียบนี ้บังคับ
ข้ อ 7 ที่มาของเงินโครงการ ก.ส.ส. 2
(1) ให้ สหกรณ์ เรี ยกเก็บเงินจากสมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการเป็ นรายเดือนหรื อรายปี ตามที่ คณะ
กรรมการกาหนด
(2) ให้ สหกรณ์เรี ยกเก็บเงินจากสมาชิก ก.ส.ส. 2 ที่ มาจากสมาชิกสมทบตามระเบียบและ
ข้ อบังคับ และสมาชิก ก.ส.ส.สมทบ เข้ าร่วมโครงการเป็ นรายปี ตามที่คณะกรรมการกาหนด
การส่งเงินตาม (2) ในปี ต่อไปให้ ส่งภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี โดยสหกรณ์ จะแจ้ ง
ให้ ทราบทางไปรษณีย์ตอบรับหากสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตาม เมื่อครบกาหนด ให้ ถือว่าพ้ นสมาชิกภาพและไม่มี
สิทธิได้ รับเงินตามระเบียบนี ้
ข้ อ 8 วิธีการดาเนินการ
(1) ให้ สหกรณ์นาเงินตามข้ อ 7 นาฝากบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ที่ สหกรณ์ตาม
โครงการ ก.ส.ส. 2
(2) จัดทาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่มีความมัน่ คง ทุนประกันจานวน 500,000.- บาท
(3) ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาวิธีการดาเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ข้ อ 9 เงินที่เก็บตามข้ อ 8 ให้ หกั เป็ นเงินกองทุน ก.ส.ส. 2 จานวน 5 % ของทุนประกัน และให้
กองทุน ก.ส.ส. 2 หักเป็ นค่าดาเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 % ของเงินกองทุน
ข้ อ 10 การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมมีหนี ้สินผูกพันกับสหกรณ์ในฐานะผู้ก้ หู รื อผู้ค ้าประกัน สหกรณ์จะหักชาระ
หนี ้ก่อน ส่วนเงินที่เหลือให้ จา่ ย ดังนี ้
(1) จ่ายให้ กบั ผู้ค ้าประกันที่รับภาระชาระหนี ้สหกรณ์แทนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ตามจานวนเงินที่
จ่ายชาระหนี ้แทนจริง กรณีผ้ คู ้าประกันที่รับภาระชาระหนี ้แทนถึงแก่กรรมก่อนให้ จ่ายให้ กบั ทายาทของผู้ค ้า
ประกันที่รับภาระชาระหนี ้แทน

3
(2) จ่ายให้ กบั ผู้ที่สมาชิกแสดงเจตนา ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบสหกรณ์ แต่ถ้าสมาชิกไม่
แสดงเจตนาไว้ สหกรณ์จะจ่ายให้ ทายาทตาม ข้ อ 11 เท่ากันทุกคน
ข้ อ 11 ทายาทตามระเบียบนี ้ ให้ มีสิทธิรับก่อนหลังดังต่อไปนี ้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดา มารดา
(3) คูส่ มรส
(4) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(5) พี่น้องร่วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
(6) ปู่ ย่า ตา ยาย
(7) ลุง ป้า น้ า อา
การจ่ายให้ แก่ผ้ มู ีสิทธิ (1) (2) (3) ให้ ได้ รับเท่ากันทุกคน หากไม่มีผ้ มู ีสิทธิตามลาดับ (1)
(2) (3) ให้ ผ้ มู ีสิทธิตามลาดับ (4) (5) (6) หรื อ (7) ตามลาดับ
ถ้ าไม่มีผ้ มู ีสิทธิตามความในวรรคแรกสหกรณ์ฯ จะจัดการศพผู้ถึงแก่กรรมตามประเพณีทางศาสนา
ของสมาชิก เมื่อมีเงินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ ตกเป็ นเงินของสวัสดิการตามระเบียบนี ้
ข้ อ 12 ผู้มีสิทธิตามข้ อ 10 และข้ อ 11 กระทาให้ สมาชิกตามระเบียบนี ้ถึงแก่กรรมโดยเจตนาไม่มี
สิทธิได้ รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้
การวินิจฉัยว่าผู้มีสิทธิตามข้ อ 10 และข้ อ 11 กระทาให้ สมาชิกตามระเบียบนี ้ถึงแก่กรรมโดย
เจตนาหรื อไม่ ให้ ถือตามคาพิพากษาของศาลเป็ นที่สดุ
ข้ อ 13 สมาชิกใดต้ องขาดจากสมาชิกภาพ ด้ วยเหตุออกจากสหกรณ์ฯ ตามข้ อบังคับ หาก
สมาชิ กผู้นัน้ ประสงค์จ ะเป็ นสมาชิ ก ก.ส.ส.สมทบเพื่ อรั บสวัสดิการตามระเบียบนี ก้ ็ ยื่นความจ านงเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์ทนั ที และจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทประกันได้ ตอบรับกลับมาถือว่าสมาชิกผู้นนเป็
ั้ น
สมาชิกตามระเบียบนี ้
ข้ อ 14 ให้ ผ้ จู ดั การทาบัญชีการเงินสวัสดิการเป็ นการเฉพาะไม่รวมกับบัญชีการเงินสหกรณ์
ตลอดทังท
้ าทะเบียนต่าง ๆไว้ เป็ นหลักฐาน
ให้ ผ้ จู ดั การมีหน้ าที่รับผิดชอบการเงินและบัญชีของเงินสวัสดิการนี ้ ตลอดทังรั
้ กษาเอกสารต่าง ๆ
ไว้ ให้ พร้ อมที่จะรับการตรวจสอบได้ เสมอ
ข้ อ 15 เงินสวัสดิการทังหมดให้
้
ทาบัญชีฝากไว้ กบั สหกรณ์โดยให้ ฝากบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชี
ออมทรัพย์พิเศษ ตามที่เห็น สมควร ไม่มีการเก็บรักษาเงินสด
ข้ อ 16 ให้ ผ้ จู ดั การรายงานผลการดาเนินการ ให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบในวันประชุม
ประจาเดือน
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ข้ อ 17 การแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนใช้ ระเบียบนี ้ ให้ เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้ อ 18 เงินสวัสดิการนี ้มิให้ ถือเป็ นมรดกสหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะจ่ายให้ บคุ คลที่ระบุไว้ ใน ข้ อ
10 และข้ อ 11 แห่งระเบียบนี ้เท่านัน้ ผู้ใดจะนาไปฟ้องร้ องมิได้
ข้ อ19 หากมีปัญหาที่จะต้ องวินิจฉัยตามระเบียบให้ นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา
มติคณะกรรมการดาเนินการให้ เป็ นที่สดุ
ข้ อ 20 ในกรณียกเลิกระเบียบนี ้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการให้ มีการชาระบัญชีภายใน
30 วัน หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ โอนเป็ นเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์
จากัด
ข้ อ 21 ให้ ประธานกรรมการรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ)

ณรงค์ แผ้ วพลสง
(นายณรงค์ แผ้ วพลสง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด

