ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย กองทุนสวัสดิกำรสมำชิก พ.ศ.2556
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
หมวด 2 ข้อ 2 (2) ข้อ 3 (12) และหมวด 8 ข้อ 80 (8) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 42
ครั้ งที่ 6/2556 ในวัน ที่ 6 มี น าคม 2556 ได้ มี ม ติ ก าหนดระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
สมาชิก หมายความว่า ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พ.ศ.2554 หมวด 5 และเป็ น
ผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการสมาชิก และแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ขอสมัครเป็ นสมาชิกพร้อมแสดงความจานงสมทบ หรื อ
บริ จาคเงินเข้ากองทุน และได้สมทบ หรื อบริ จาคเงิ นครั้งแรกเข้ากองทุนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกาหนด
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ น การตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หมวด 8
คณะอนุ กรรมการกองทุนสวัส ดิก ารสมาชิ ก หมายความว่า คณะบุคคลที่ คณะกรรมการ
ดาเนินการได้มอบหมายให้ทาหน้าที่พิจารณา และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกิจการของกองทุน
กองทุ นสวัส ดิ การ หมายความว่า เงิ นซึ่ งที่ ประชุมใหญ่ได้มี มติ ใ ห้จัดสรรจากกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หรื องบประมาณรายจ่ายประจาปี
และหรื อเงินที่สมาชิกสมทบ หรื อบริ จาคเข้ากองทุน และหรื อเงินบริ จาคเข้ากองทุนโดยบุคคล หรื อ
นิติบุคคลที่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้ อ 4 ระเบี ยบนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ทางการเงินตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกาหนด
ข้ อ 5 เมื่อปรากฏคาร้องขอรับเงินสวัสดิการ และการสงเคราะห์สมาชิกให้คณะอนุกรรมการ
กองทุนสวัสดิการสมาชิ ก ร่ วมกันพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิ ก และอัตราการจ่ายเงินกองทุนให้
เป็ นไปตามระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ใช้
บัง คับ อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน เพื่ อเสนอให้ป ระธานคณะกรรมการด าเนิ นการพิ จ ารณาอนุ มัติก ารจ่ า ยเงิ น
แล้วรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
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การดาเนินการประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องโดย
อนุโลม
ข้ อ 6 วิธี ก าร และหลัก ฐานการขอรั บเงิ นสวัส ดิ ก ารจากกองทุนสวัส ดิ ก ารให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกาหนด
ข้ อ 7 เมื่อปรากฏว่าเงินกองทุนสวัสดิการลดน้อยลงอันจะเป็ นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายให้ตาม
อัตราที่กาหนดให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ มีหนังสื อเวียนแจ้งสมาชิกขอสมทบ หรื อบริ จาค
เงินเข้ากองทุนสวัสดิการเป็ นครั้งคราวไป
ข้ อ 8 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมีสิทธิ์ งดจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิ กกรณี ขาดส่ ง
เงินสมทบหรื อบริ จาคตามข้อ 7 ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกาหนด
ข้อ 9 การพ้นสภาพสมาชิกของสมาชิกเมื่อ
(1) พ้นสภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(2) ขาดส่งเงินสมทบหรื อบริ จาคเข้ากองทุนสวัสดิการตามข้อ 8
ข้ อ 10 สิ ท ธิ์ ในการได้รับ เงิ นสวัส ดิ ก ารและการสงเคราะห์จากกองทุนสวัส ดิ ก ารเป็ นสิ ทธิ
เฉพาะตัวของสมาชิ ก หรื อผูท้ ี่ สมาชิ กระบุให้เป็ นผูร้ ั บ ผลประโยชน์ เท่า นั้น หาได้ตกเป็ นมรดกแก่
ทายาทของบุคคล ผูท้ รงสิ ทธิ์เช่นว่านั้นไม่
ข้อ 11 เพื่อความสะดวกและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของกองทุนสวัสดิการคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ เห็นสมควรจะออกเป็ นประกาศของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด เป็ นครั้งคราวก็ได้
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

