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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และ
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ สมาชิกของชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
พ.ศ. 2560
-------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ฯ จัดทําระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
น่าน จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 5. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“เจ้าหน้าที่ศนู ย์ประสานงาน” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“ผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงาน” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
“สมาชิกสมาคม (สสธท.) และสมาชิกสมาคม (สส.ชสอ.) ” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
ข้อ 6. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ที่สมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ต้องเขียนใบสมัครพร้อมยืน่ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามแบบสมาคม
กําหนด
ข้อ 7. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20 บาท ค่าบํารุ งรายปี 20 บาท สงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อบังคับและประกาศของสมาคมฯ
ข้อ 8. สมาชิกที่สมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.)
มีสิทธิ พิเศษสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
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ข้อ 9. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ต้องเสี ยค่าค่าสมัครแรกเข้า 20 บาท ค่าบํารุ งรายปี 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อบังคับและประกาศของสมาคมฯ
ข้อ 10. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจะเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงขึ้นอยูก่ บั จํานวนสมาชิกที่เสี ยชีวิตของสมาคม และสมาคมจะแจ้ง
ให้ทราบ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 11. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) และหรื อสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ของศูนย์ประสานสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพือ่ ฌาปนกิจสงเคราะห์ กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด และนําเงินมาฝาก หรือยินยอมให้ หักจากเงินปันผลนําฝากเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพือ่
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ในแต่ ละปี บัญชี ภายในระยะเวลาทีส่ หกรณ์ กาํ หนดก่ อนวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ดอกเบี้ยเงินฝาก
เท่ากับฝากออมทรัพย์พิเศษ แต่ยอดเงินฝากต่อปี ไม่เกินจํานวนเงินสงเคราะห์ที่สมาคมกําหนด
ข้อ 12. กรณี สมาชิกที่กสู้ วัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทางสหกรณ์จะโอนเงินกูเ้ พื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้าเต็มจํานวนที่กู้ เพื่อการนี้
ข้อ 13. กรณี สมาชิกยินยอมให้หกั จากเงินปันผล โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์จะดําเนิ นการโอนเข้าบัญชีเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าของปี ถัดไป
ข้อ 14. ถ้าสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ขาดส่ งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า หรื อส่ งเงินไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
ภายใน 10 วัน สหกรณ์จะแจ้งให้มาชําระ ถ้าไม่มาติดต่อดําเนินการ สหกรณ์จะแจ้งให้สมาคมพิจารณาตามข้อบังคับของ
สมาคมต่อไป
ข้อ 15. การสงเคราะห์และคุม้ ครองสมาชิก ถ้าสมาชิกเสี ยชีวิตทุกกรณี สมาคมจะจ่ ายชําระหนีใ้ ห้ สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด เป็ นอันดับแรก ในกรณีสมาชิกมีหนีเ้ งินกู้กบั สหกรณ์ ฯ ส่ วนที่เหลือจะจ่ายให้ผทู ้ ี่
มีชื่อที่ระบุรับผลประโยชน์
ข้อ 16. กรณี สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
สมาคมจะจ่ายให้กบั ผูท้ ี่มีชื่อระบุรับผลประโยชน์
ข้อ 17. จํานวนเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.)
ขึ้นอยูก่ บั จํานวนสมาชิกคูณด้วย 20 บาท ถ้าจํานวนสมาชิกเกิน 50,000 คน จะได้รับเงินสงเคราะห์ 1,000,000 บาท
ส่ วนจํานวนเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) จะได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท แต่จาํ นวนเงินสงเคราะห์ที่จะได้รับจากสมาคมฌาปนกิจฯ
จะต้องหักค่าบริ หารจัดการตามกฎหมายก่อน 4%
ข้อ 18 . ข้อปฏิบตั ิใดๆ ที่นอกเหนือระเบียบนี้ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน
จํากัด เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยก่อน ถึงจะนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการของสมาคมฯ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายนิยม ศิริ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

