ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนเพือ่ สวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555
-------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27 (7) และข้อ 107 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ชุ ดที่ 17 ครั้งที่ 3 เมื่ อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติ กาหนดระเบี ยบว่าด้วยทุนเพื่ อสวัสดิ การสมาชิ ก
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก” หมายถึง เงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ของสหกรณ์
ข้อ 5 “ทุนเพื่อสวัสดิ การสมาชิ ก” ให้จ่ายสาหรับเป็ นเงินช่ วยเหลือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว
ของสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข กาญจนบุ รี จากัด หรื อ สมาชิ ก สมทบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข
กาญจนบุรี จากัด ที่เสี ยชีวิต
ข้อ 6. การขอทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิ กให้บุคคลในครอบครัวของสมาชิ กหรื อบุคคลที่สมาชิ กได้ทาหนังสื อ
มอบไว้ให้เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์เป็ นผูข้ อรับเงินทุนสวัสดิ การสมาชิ ก โดยเสนอเรื่ องผ่าน ผูจ้ ดั การ หรื อประธาน
กรรมการ
ข้อ 7. การพิจารณาให้ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็ นหลักการพิจารณาให้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก
ในคราวหนึ่ง ๆ ให้ถือ วัน เวลา ที่สมาชิกผูน้ ้ นั เสี ยชีวิตเป็ นสาคัญในการพิจารณา
ข้อ 8. วงเงินการอนุมตั ิจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิ ก จานวนเงินที่อนุมตั ิใช้ระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด โดยถือวันที่ชาระเงินค่าหุน้ และค่าธรรมเนียมแรกเข้างวดแรกเป็ นเกณฑ์ดงั นี้
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ไม่เกิน 2 ปี
จ่ายเป็ นเงิน
30,000.- บาท
เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี จ่ายเป็ นเงิน
40,000.- บาท
เกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จ่ายเป็ นเงิน
50,000.- บาท
เกิน 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จ่ายเป็ นเงิน
60,000.- บาท
เกิน 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่ายเป็ นเงิน
70,000.- บาท
เกิน 10 ปี ขึ้นไป
จ่ายเป็ นเงิน
80,000.- บาท

สาหรับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด แล้ว สมัครเข้า
มาเป็ นสมาชิกใหม่ให้ถือวันที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าครั้งสุ ดท้ายเป็ นวันเริ่ มต้นที่มีสิทธิ นบั วันเวลาตามข้อ 8 วรรค
แรก

ข้อ 9. การจ่ายทุนสวัสดิ การเพื่อสมาชิ ก แก่บุคคลข้อ 6 สหกรณ์ออมทรัพย์จะจ่ายเงินตามยอดสุ ทธิ ที่เหลือ
จากเงิ น ตามข้อ 8 หักด้วยเงินหนี้ สินพร้อมดอกเบี้ ยที่สมาชิ กค้างชาระต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี
จากัด
หากยอดเงินสะสมเงินทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกในบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เพียงพอที่
จะจ่ายเงินแก่สมาชิ กจานวนตามข้อ 8 วรรคแรก ให้สหกรณ์ ยืมเงินทดรองจากทุ นสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ไปจนกว่าจะที่ประชุมใหญ่จะมีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
ข้อ 10. มติของคณะกรรมการดาเนิ นการในการพิจารณา การอนุมตั ิทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก ให้ถือคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สองในสามของจานวนกรรมการดาเนินการที่เข้าประชุม
ข้อ 11. เมื่อสหกรณ์ ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว พนักงานผูจ้ ่ายเงิ นลงลายมือชื่ อรับผิดชอบในการจ่ายเงิ น
ด้วย
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555

(นายวรรณะ วีระผาสุ ก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด

