ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
ว่ าด้ วย การใช้ ทุนสวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิ กทุพพลภาพ พ.ศ. 2556
--------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 65(8) และข้อ 93(9) โดยที(ประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที( 21/2556 ในการประชุมครั1งที( 6/2556 เมื(อวันที( 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 ให้
กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการกรณี ช่วยเหลือ
สมาชิกทุพพลภาพ พ.ศ. 2556 โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี1
ข้อ 1 ระเบียบนี1 เรี ยกว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการกรณี ช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ พ.ศ. 2556”
ข้ อ 2 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํา กั ด ว่ า ด้ ว ยการใช้ ทุ น
สาธารณประโยชน์ เพื(อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว แก้ไขเพิ(มเติม ฉบับที( 3 พ.ศ. 2554
ข้อ 3 ระเบียบนี1 ให้ใช้บงั คับตั1งแต่วนั ที( 24 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 4 บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ และคําสั(งอื(นใดในส่ วนที(ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี1 ให้ใช้ระเบียบนี1
แทน
ข้อ 5 เงิ น ที( จ ะนํา เข้า บัญ ชี เ งิ น ทุ น สวัส ดิ ก าร คื อ เงิ น ทุ น จากการจัด สรร กํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 27 (7) ซึ( งได้รับการอนุมตั ิแล้ว
ข้อ 6 การจ่ายเงินสวัสดิการให้จ่ายตามระยะเวลาของการเป็ นสมาชิกสหกรณ์โดยนับจากครั1งหลังสุ ดที(
สมัครเข้าเป็ นสมาชิก ของสหกรณ์ และการนับอายุการเป็ นสมาชิกให้นบั เป็ นเดือน เศษของเดือนเกิน 15 วัน
ให้นบั เป็ นหนึ(งเดือนจนถึง ณ วันที(ได้รับการวินิจฉัยเป็ นผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ ดังนี1
6.1 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ต1 งั แต่3 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี ให้จ่ายเงินสวัสดิการ1,000 บาท
6.2 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ เกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ให้จ่ายเงินสวัสดิการ 2,000 บาท
6.3 เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ เกิน 6 ปี ขึ1นไป ให้จ่ายเงินสวัสดิการ 3,000 บาท
ข้อ 7 ให้ยนื( แบบคําขอรับสวัสดิการพร้อมแนบหลักฐาน ดังนี1
7.1 ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ของทางราชการ
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อ บัตรลูกจ้างประจํา
7.3 สําเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื(น ๆ ตามที(คณะกรรมการดําเนิ นการร้องขอเพิ(มเติมเพื(อ
อ้างอิง
ข้อ 8 การอนุ มตั ิ จ่ายเงิ น ให้ป ระธานคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ จ่ายโดยให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี1 การพิจารณาจ่ายให้พิจารณา ตามลําดับคําร้ องขอรับสวัสดิ การ และจะต้องจัดให้ผูร้ ับทําหลักฐาน
การรับเงินให้แก่สหกรณ์ ทุกรายและให้นาํ เข้าที(ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 9 หากมีขอ้ สงสัย หรื อข้อโต้แย้งให้นาํ เรื( องเข้าที(ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ วินิจฉัยคําตัดสิ น
ตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ ถือว่าเป็ นที(สิ1นสุ ด

ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี1
ประกาศ ณ วันที( 19 กรกฎาคม 2556

(นายประสิ ทธิ ชยั กัลยาสนธิ )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด

