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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้สวัสดิการเพือ่ การฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. 2560
-------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(2) และข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
น่าน จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกับข้อบังคับที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ วัสดิการเพื่อ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยเงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 . ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
จังหวัดน่าน จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จํากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้
หมายความว่า คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จํากัด
“เงินกูส้ วัสดิการ”
หมายความว่า เงินกูส้ วัสดิการเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้กบั สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เท่านั้น
ข้อ 5. เงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกนั้น สหกรณ์จะให้กไู้ ด้เฉพาะบุคคลที่เป็ นสมาชิก เท่านั้น
ข้อ 6. การให้เงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกนั้น จะให้โดยเฉพาะกรณี เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
ศพล่วงหน้าให้กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เท่านั้น
ข้อ 7. เมื่อสมาชิกมีเหตุจาํ เป็ นต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าให้กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) และประสงค์จะขอกูเ้ งินให้ยนื่ คําขอและหนังสื อกูเ้ งิน ตามที่สหกรณ์กาํ หนดไว้
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ข้อ 8. คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ วัสดิการหรื อจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการเงินกู้ เป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิให้เงินกู้ สวัสดิการระเบียบนี้ได้ และให้ผไู ้ ด้รับมอบดังกล่าวนั้นแสดงรายการเงินกูส้ วัสดิการ ให้คณะกรรมการ
ดําเนิ นการทราบทุกเดือน
ข้อ 9. เงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ให้แก่สมาชิกนั้นให้มีสิทธิ กไู้ ด้ไม่เกิน จํานวนเงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าที่จะต้องส่ งให้กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เท่านั้น
ข้อ 10. คําขอและหนังสื อกูเ้ งินสวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องเสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชา และผูท้ าํ หน้าที่
หักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ส่ งต่อสหกรณ์ของหน่วยงานลงนามรับรอง
ข้อ 11. เงินกูใ้ ห้ใช้คาํ ขอและหนังสื อกูเ้ งินสวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ได้ยนื่ ต่อสหกรณ์เป็ นหนังสื อ
สัญญามิตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 12. ให้ผกู้ สู้ ่ งคืนเงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็ นเงินต้น และดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด
ไม่เกิน 12 งวด (เดือน) ทั้งนี้ไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก
ข้อ 13. การเรี ยกเก็บดอกเบี้ยเงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินกูส้ วัสดิการ
และตามประกาศหลักเกณฑ์การให้กแู้ ก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ข้อ 14. สมาชิกที่มีหนี้เงินกูส้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ถ้ามีความประสงค์จะขอลาออก หรื อต้องย้ายไป
ปฏิบตั ิงานที่อ่ืนต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่ งมีต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อน
ข้อ 15. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดําเนินการถือว่าเป็ นการสิ้ นสุ ด
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายนิยม ศิริ)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

