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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

วาดวย  การใชทุนสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 2561 

………………………………. 

เพื่อใหการใชทุนสวัสดิการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เปนไปตาม

วัตถุประสงค และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพย         

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ 79 (8) และขอ 107(9) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 31 ในการประชุม

คร้ังที่ 12/2561  วันที่ 15  พฤศจิกายน 2561  มีมติใหกําหนดระเบียบวาดวย การใชทุนสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 

2561  ดังน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย     

การใชทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ.2561 

ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแต วันท่ี 16  พฤศจิกายน  2561  เปนตนไป 

ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด วาดวย สวัสดิการ

สังคม พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแกไข คร้ังท่ี 1/2549  ซึ่งรวมท้ังบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ และคําสั่งอื่นใด

ท่ีเกี่ยวของกับระเบียบน้ี ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน  

ขอ  4. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ”   หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“สมาชิก”   หมายถึง   สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร จํากัด 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง คณะอนุกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

ชุมพร จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย        

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  

“บุตร”  หมายถึง  บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงบุตรบุญธรรม 

“บิดา มารดา”  หมายถึง  บิดา มารดาที่ชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงผูเปนอุปการคุณ 

“คูสมรส”  หมายถึง  สามี หรือภรรยาของสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย 

“ผูรับโอนประโยชน”  หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาการต้ังผูรับ

โอน ประโยชนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“เงินสวัสดิการ” หมายถึง เงินที่สหกรณจายเพื่อสงเคราะหใหกับสมาชิกตามที่กําหนดใน

ระเบียบน้ี 
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“อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันและทําใหเกิดผลที่มิไดเจตนาหรือ

มุงหวังจนทําใหเสียชีวิตหรือสูญเสีย อวัยวะและสายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

“ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึงทุพลภาพถึงขนาดไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ 

ในอาชีพประจําหรืออาชีพอ่ืน ๆ ไดโดยสิ้นเชิง 

“สูญเสียสายตา” หมายถึง ตาบอดสนิทและไมมีทางรักษาใหหายได 

“ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

“เจาหนาที่”  หมายถึง  เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

ขอ  5. ทุนสวัสดิการ  หมายถึง 

(1) เงินซึ่งที่ประชุมใหญสามัญไดมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(2) เงินสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ 

(3) เงินบริจาคเงินอุดหนุน, เงินชวยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ไดรับจากองคกรเอกชนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

(4) รายไดอ่ืน ๆ 

ขอ  6. ทุนสวัสดิการน้ีสามารถใชจายไดเพื่อเปนสวัสดิการตามวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

(1) เพื่อสวัสดิการมงคลสมรส 

(2) เพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

(3) เพื่อสวัสดิการสงเคราะหศพครอบครัวสมาชิก 

(4) เพื่อสวัสดิการบําเหน็จของสมาชิก 

(5) เพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 

(6) เพื่อสวัสดิการสาธารณประโยชน 

(7) เพื่อสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับการศพ และประสบอุบัติเหตุ 

ขอ  7. ในกรณีเงินทุนสวัสดิการท่ีไดรับตามขอ 5 (2), (3) หรือ (4)  หากเจาของทุนไดกําหนด 

เงื่อนไขหรือเจตนารมยใด ๆ  ไวเปนหนังสือ ก็ใหถือเงื่อนไข และเจตนารมยน้ันเปนสวนหน่ึงของระเบียบ 

หมวด 1 

การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการมงคลสมรส 

ขอ  8. สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการมงคลสมรสใหแกสมาชิกที่สมรสหรือจดทะเบียนสมรส 

ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1,000.-  บาท (หน่ึงพันบาทถวน)  เพียงคร้ังเดียว 

กรณีสมาชิกที่สมรสตางเปนสมาชิกทั้งสองคน ใหไดรับสิทธิทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการมงคล

สมรส คนละ 1,000.-  บาท 
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ขอ  9. ใหสมาชิกท่ีสมรสหรือจดทะเบียนสมรสแลว แจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐาน

เอกสารสําเนาทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอ่ืนใดที่แสดงถึงการสมรส ถึงคณะกรรมการดําเนินการฯ  เพื่อ

ขอรับเงินภายในกําหนด 180  วัน นับจากวันที่สมรสแลว  เมื่อพนกําหนดน้ีแลวเปนอันหมดสิทธิ์ 

ขอ  10. ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด พิจารณาอนุมัติการจายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการมงคลสมรสใหเปนไปตามระเบียบน้ี และตองให

ผูรับเงิน ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อทราบตอไป 

 

หมวด  2 

การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

ขอ  11.  สหกรณฯ  จะจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม  ที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก  

ใหแกบุตรสมาชิกคนละ 1,000.- บาท (หน่ึงพันบาทถวน) 

 ขอ  12. ใหสมาชิกแจงเปนหนังสือพรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสารสํา เนาใบสูติบัตร    ถึง

คณะกรรมการดําเนินการฯ  เพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180 วัน นับต้ังแตวันคลอด เมื่อพนกําหนดน้ีแลว

เปนอันหมดสิทธิ์ 

 ขอ  13. ใหประธานกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด พิจารณาอนุมัติการจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ใหเปนไปตามระเบียบน้ี และตองใหผูรับเงิน

ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ  แลวเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบตอไป 

 

หมวด  3 

การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการสงเคราะหศพครอบครัวของสมาชิก 

ขอ  14. สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิก บิดา  มารดา คูสมรส และบุตร 

สมาชิก  จํานวน  4,000.-  บาท (สี่พันบาทถวน) ตอศพ  ต้ังแตวันที่ระเบียบน้ีไดถือใชเปนตนไป 

ขอ  15. ใหสหกรณจายคาพวงหรีดเคารพศพบิดา, มารดา, คูสมรส และบุตรของสมาชิกที่ชอบ    

ดวยกฎหมายที่ถึงแกกรรมตามที่จายจริงแตไมเกิน  800.- บาท  (แปดรอยบาทถวน)  โดยใหประธาน

กรรมการหรือกรรมการ หรือผูไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการแทนสหกรณ 

 ขอ  16. เมื่อบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกไดถึงแกกรรม ใหสมาชิกคนใดคนหน่ึง     

แจงเปนหนังสือพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สําเนาใบมรณะบัตร  และสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก   

ถึงคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180  วัน นับต้ังแตวันที่ถึงแกกรรม เมื่อพน

กําหนดน้ีแลวใหถือวาเปนอันหมดสิทธิ์ 
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 ขอ  17. ใหประธานกรรมการดําเนินการ และผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด พิจารณาจายเงินสวัสดิการสงเคราะหศพบิดามารดา ใหเปนไปตามระเบียบน้ี และตองใหผูรับเงิน 

ทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณฯ แลว เสนอคณะกรรมการดําเนินการฯ เพื่อทราบตอไป 

 

หมวด  4 

การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 

 ขอ  18.  สหกรณจะจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกท่ีพนจากหนาท่ีราชการ   หรืองานประจํา 

โดยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ

ไมนอยกวา 120  เดือน 

 ขอ  19. การนับอายุการเปนสมาชิก ใหนับอายุการเปนสมาชิกที่ติดตอกันคร้ังหลังสุด และใหนับ

จนถึงวันสุดทายของการเปนสมาชิก การนับอายุใหนับเปนเดือน เศษของเดือนใหนับเปนหน่ึงเดือน 

ขอ  20. การจายเงินทุนสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเปนดังตอไปน้ี 

(1) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 300 เดือนขึ้นไปใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จจํานวน 

5,000.-บาท  (หาพันบาทถวน) 

(2) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 240 เดือนถึง 299 เดือน ใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จ 

จํานวน 4,000.-  บาท (สี่พันบาทถวน) 

(3) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 180 เดือนถึง 239 เดือน ใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จ 

จํานวน 3,000.-  บาท  (สามพันบาทถวน) 

(4) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต 120 เดือนถึง 179 เดือน  ใหมีสิทธิ์ไดรับบําเหน็จ 

จํานวน 2,000.-  บาท  (สองพันบาทถวน) 

ขอ  21. การขอรับเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกน้ันใหสมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการบําเหน็จ

สมาชิกยื่นหนังสือตามแบบพิมพของสหกรณ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารคําสั่งลาออกหรือใหออก 

ประกอบภายในกําหนดเวลา 180 วัน นับจากวันที่พนจากหนาที่ราชการหรืองานประจํา มิฉะน้ันจะถือวา

สมาชิกผูน้ันสละสิทธิ์ที่จะรับเงินสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 

ขอ  22. กรณีท่ีสมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกยังมีหน้ีสิน

คางชําระอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงินที่จายตามที่ไดกําหนดมาหักชําระหน้ีของสมาชิกที่คางชําระอยู

ทั้งหมดกอน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณี 

ขอ  23. ทุนสวัสดิการสังคม ซึ่งที่ประชุมใหญจัดสรรไวตามความในขอบังคับขอ 27 (6)     

ไมเพียงพอ ที่จะจายตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 20 ใหนําเงินทุนสํารองทั่วไปที่ต้ังไวในงบประมาณ

ประจําปมาสํารองจาย 
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หมวด 5 

การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 

ขอ  24. จํานวนทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการ

ประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป 

 ขอ  25. ประเภททุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก แบงเปนระดับการศึกษา   

ดังน้ี 

(1) ระดับกอนประถมศึกษา ทุนละ     500.-  บาท  (หารอยบาทถวน)  

(2) ระดับประถมศึกษา 

2.1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ทุนละ   1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถวน) 

2.2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ทุนละ   1,000.- บาท  (หน่ึงพันบาทถวน) 

(3) ระดับมัธยมศึกษา 

3.1  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ทุนละ   1,500.- บาท   (หน่ึงพันหารอยบาทถวน) 

3.2  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ทุนละ   2,000.- บาท  (สองพันบาทถวน) 

(4) ระดับอาชีวศึกษา/อนุปริญญา ทุนละ  2,000.-  บาท  (สองพันบาทถวน) 

4.1  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   ทุนละ  2,000.- บาท  (สองพันบาทถวน) 

4.2  อนุปริญญาปสุดทายทุกหลักสูตร ทุนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถวน) 

(5) ระดับปริญญาตรีปสุดทาย   ทุนละ  2,500.- บาท  (สองพันหารอยบาทถวน) 

ขอ  26. สมาชิกผูมีสิทธ์ิขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษา ตองเปนสมาชิกติดตอกันมาเปน

เวลาไมนอยกวา 1 ป และบุตรของสมาชิกตองกําลังศึกษาอยูในปการศึกษาที่ขอรับทุนสําหรับปน้ัน ๆ  ดวย 

ขอ  27. บุตรของสมาชิกท่ีขอรับทุน ตองมีอายุต้ังแต 3 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ และมีสถานภาพ

เปนโสด 

ขอ  28. สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกไดตามจํานวนบุตรของสมาชิกที่

ศึกษาอยูในระดับชั้นที่ประกาศสหกรณกําหนด 

ขอ  29. ถาบิดามารดาตางเปนสมาชิกสหกรณใหใชสิทธิของฝายใดฝายหน่ึงเทาน้ัน  หากมีการหยา

รางหรือแยกกันอยูใหใชสิทธิของบิดามารดาที่อุปการะเลี้ยงดู 

ขอ  30. สมาชิกผูมีสิทธิ์ขอรับทุนสงเสริมการศึกษา ตองยื่นคําขอรับทุนตามแบบพิมพพรอม

หลักฐานตาง ๆ ตามประกาศของสหกรณ 

ขอ  31. ใหคณะทํางานที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เปนผูพิจารณา

ตรวจสอบแบบคําขอหลักฐาน และดําเนินการพิจารณาตัดสินการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษา

บุตรของสมาชิก และประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนใหสมาชิกทราบ แลวนําเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อทราบตอไป 
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ขอ  32. การพิจารณาหาผูไดรับทุน  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจตัดสินผูไดรับทุนการศึกษา 

ตามชวงชั้นที่ประกาศ  และนําเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

จังหวัดชุมพร จํากัด ทราบ 

ขอ  33. หากสมาชิกผูใดมีขอทักทวงผลการพิจารณาตัดสินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเสริม

การศึกษาบุตรของสมาชิกใหแจงในวันที่มีการดําเนินการพิจารณาตัดสิน พรอมทั้งแจงเปนลายลักษณอักษร

ถึงประธานกรรมการภายใน 3 วันทําการ นับต้ังแตวันที่ดําเนินการพิจารณาตัดสินทุนน้ัน หากพนกําหนดน้ี

แลวถือวาสมาชิก  ผูน้ันหมดสิทธิ์การทักทวงดังกลาว 

ขอ  34. สมาชิกท่ีไดรับการพิจารณาตัดสินใหไดรับทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเสริมการศึกษา ตอง

มาขอรับเงินทุนภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนน้ัน ๆ  หากพนกําหนดน้ีแลว 

ถือวาสมาชิกผูน้ันสละสิทธิ์การขอรับเงินทุนดังกลาว 

ขอ  35. ใหประธานกรรมการ และผูจัดการอนุมัติจายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบน้ี และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

ตอไป 

 

หมวด 6 

การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสวัสดิการสาธารณประโยชน 

ขอ  37. การพิจารณาใหทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน ใหถือหลักความสําคัญตามลําดับ  

ดังน้ี 

(1) เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสมาชิกโดยสวนรวม 

(2) เพื่อใหเกิดประโยชนแกสมาชิกบางสวน 

(3) เพื่อใหเกิดประโยชนเฉพาะตัวสมาชิก 

(4) เพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดยทั่วไป 

นอกจากที่กลาวขางตน ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ การพิจารณาทุนสวัสดิการสังคม       

เพื่อการสาธารณประโยชนในแตละคร้ัง ใหพิจารณาจากทุนสวัสดิการที่มีอยูในขณะน้ันเทาน้ัน และเมื่อได

พิจารณาใหทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชนเพื่อการหน่ึงการใดไปแลว ใหถือวาการพิจารณา

สําหรับเร่ืองน้ัน ๆ  เปนอันยุติ 

ขอ  38. ทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชน  ใหจายในกรณีดังน้ี 

   (1)    เพื่อการศึกษาโดยทั่วไป  ไดแก 

 1.1    เพื่อสงเสริม สนับสนุนการศึกษาใหแกสถานศึกษาที่ขาดแคลน 

  1.2    เพื่อสงเคราะหนักเรียนยากจน 

(2) เพื่อสาธารณประโยชน ไดแก  
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2.1 การกอสรางหรือบูรณะซอมแซม หรือตอเติมอาคารสถานที่ อันเปน   

สาธารณประโยชน 

2.2 จัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ เคร่ืองใช เพื่อการอันเปนสาธารณประโยชน 

(3) เพื่อการกุศล  ไดแก 

3.1 การกุศลเพื่อบํารุงการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

3.2 การสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 

3.3 การสังคมสงเคราะห,  สงเคราะหผูยากไร 

(4) เพื่อการสงเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือการรวมกิจกรรมที่ เปน

ประโยชนตอหนวยงานสาธารณสุข ขบวนการสหกรณออมทรัพยทั่วราชอาณาจักร 

และสมาชิก 

(5) เพื่อสงเสริมการกีฬา และการออกกําลังกาย 

ขอ  39. จํานวนเงินท่ีจะอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน ไมเกินรายละ 

2,000.-บาท (สองพันบาทถวน)  เวนแตจะมีระเบียบเฉพาะกรณี หรือมีเหตุจําเปนก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาเปนเฉพาะราย ๆ ไป 

ขอ  40. สิทธิการขอทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการสาธารณประโยชน เพื่อใหเปนการทั่วถึงแกทุก 

หนวยงาน หนวยงานใดไดรับทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชนไปแลว จะมีสิทธิยื่นขอไดอีกเมื่อ

ไดรับทุนไปหมดแลว เวนแตหนวยงานน้ัน ๆ  ไมประสงคจะขอ ทั้งน้ีใหเร่ิมนับต้ังแตใชระเบียบน้ีเปนตนมา 

ขอ  41. การขอทุนสาธารณประโยชน ใหหนวยงานหรือบุคคล  ที่จะขอทุนสวัสดิการสังคมเพื่อ 

การสาธารณประโยชน  เสนอเร่ืองตอคณะกรรมการดําเนินการ พรอมทั้งแสดงหลักฐานและเหตุผล

ประกอบการพิจารณา 

ขอ  42. ใหคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติตามคําขอและใหประธานเปนผูสั่งจายเงิน  ดังน้ี  

ประธานกรรมการ คร้ังละไมเกิน  2,000.- บาท  (สองพันบาทถวน) และผูจัดการ คร้ังละไมเกิน 1,000.- บาท 

(หน่ึงพันบาทถวน) 

การอนุมัติและสั่งจายเงินโดยผูมีอํานาจ ผูอนุมัติ และสั่งจายจะตองรายงานใหคณะกรรมการ

ดําเนินการทราบทุกคร้ัง ในโอกาสแรกที่พึ่งกระทําได 

ขอ  43. การจายทุนสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน ใหปฏิบัติ ดังน้ี 

(1) ถาสหกรณจายทุนสาธารณประโยชนในฐานะผูดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด ตองมี

ใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทํา หรือจัดซื้อโดยละเอียด 

(2) ถาสหกรณจายทุนสวัสดิการสาธารณประโยชนสมทบเพื่อการใด  ตองใหผูมีอํานาจใน

การจัดทําหรือผูมีอํานาจในการรับเงินน้ันออกหลักฐานการรับเงินน้ัน ๆ  ใหแกสหกรณ

โดยครบถวน และถูกตอง เมื่อสหกรณไดจายเงินไปแลวทุกคราว ใหเจาหนาที่ผูจายเงิน

ลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจายเงินดวย 
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หมวด 7 

การใชทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต และประสบอุบัติเหตุ 

ขอ 44.   วัตถุประสงคของระเบียบน้ีเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันทางดานเศรษฐกิจในหมูสมาชิก  โดย

การแบงเบาภาระหน้ีสินของสมาชิก และผูค้ําประกันเงินกูของสหกรณ  และเพื่อชวยเหลือทายาทและ

ครอบครัวของสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุจนทําใหเสียชีวิต หรือทุพลภาพโดย

สิ้นเชิงหรือถาวร 

ขอ 45.   เงินสวัสดิการตามระเบียบน้ีมี 2 ประเภท คือ 

(1) เงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ 

(2) เงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ 

              ขอ  46.   การใหเงินสงเคราะหสมาชิกท่ีเสียชีวิต  มีหลักเกณฑดังน้ี 

(1) อายุการเปนสมาชิกตํ่ากวา 180 วัน              ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน   10,000.- บาท 

(2) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต  180 วัน ถึง    5 ป   ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 200,000.- บาท 

(3) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต      5  ป  ถึง 15 ป    ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 225,000.- บาท 

(4) อายุการเปนสมาชิกต้ังแต     15 ป  ขึ้นไป        ใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 250,000.- บาท 

(5) สหกรณฯ จะจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต ใหแกสมาชิก จํานวน 

4,000.- บาท (สี่พันบาทถวน)  และใหสหกรณจายคาพวงหรีดเคารพศพแกสมาชิก    

ที่ถึงแกกรรมตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 800.- บาท (แปดรอยบาทถวน)  

ขอ  47.   สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพใหแกผูรับผลประโยชนท่ีไดระบุไวกับสหกรณ

หากไมระบุจะจายใหกับทายาทโดยธรรมเทาน้ัน  

ขอ  48. กรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต หากมีหน้ีสินคางชําระอยูกับสหกรณ ก็ใหหักชําระหน้ีของสมาชิก   

ที่คางชําระอยูทั้งหมดดวย  เวนแตกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผัน ไดตาม

ควรแตกรณี  ถามีเงินเหลือ จึงมอบใหกับผูรับโอนประโยชน หรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกตอไป 

ขอ  49.  เมื่อสมาชิกใหผูมีสิทธ์ิไดรับเงินแจงเปนหนังสือ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะ

บัตร สําเนาทะเบียนบาน และ/หรือหลักฐานอ่ืนใดที่จําเปนถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกําหนด 180 

วัน นับต้ังแตวันถึงแกกรรม  เมื่อพนกําหนดน้ีแลว เปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน 
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เงินสงเคราะหเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 

ขอ  50.    การใหเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ มีหลักเกณฑดังน้ี 

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วัน  นับต้ังแตวันที่ประสบอุบัติเหตุใหมี 

สิทธิ์ไดรับเงิน ดังน้ี 

(1.1) มือสองขางต้ังแตขอมือ  หรือเทาสองขางต้ังแตขอเทาหรือสูญเสียสายตา 

สองขาง ไดรับเงินจํานวน 80,000.-  บาท 

(1.2) มือหน่ึงขางต้ังแตขอมือและเทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทา ไดรับเงินจํานวน

50,000.-  บาท 

(1.3) มือหน่ึงขางต้ังแตขอมือและสูญเสียสายตาหน่ึงขาง  ไดรับเงินจํานวน

50,000.-  บาท 

(1.4) เทาหน่ึงขางต้ังแตขอเทาและสูญเสียสายตาหน่ึงขาง  ไดรับเงินจํานวน 

50,000.-  บาท 

(1.5) มือหน่ึงขางต้ังแตขอมือ ไดรับเงินจํานวน   20,000.-  บาท 

(1.6) เทาหน่ึงขางจ้ังแตขอเทา ไดรับเงินจํานวน   20,000.-  บาท 

(1.7) สูญเสียสายตาหน่ึงขาง  ไดรับเงินจํานวน 10,000.-  บาท 

กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะและสายตา  ตามที่ไดกําหนดไวในขอ 50 (1) ใหมีสิทธิไดรับเงิน

สูงสุดเพียงขอเดียวเทาน้ัน 

(2)    กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน และทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงน้ัน  ไดเปนไป 

ติดตอกันไมนอยกวา 12 เดือน นับต้ังแตวันที่ประสบอุบัติเหตุใหมีสิทธิ์ไดรับเงิน 100,000.-  บาท 

สิทธิ์ในการขอรับเงินอันเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุคร้ังเดียวกันน้ัน ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินรวมกันแลว

ไมเกิน 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 

ขอ  51.  เงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบน้ีใหเปนสิทธิ์เฉพาะตัวสมาชิกเทาน้ัน 

ขอ  52. ใหผูมีสิทธิ์ไดรับเงินแจงเปนหนังสือ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตร หรือ

ใบรับรองแพทย สําเนาทะเบียนบาน และหรือหลักฐานอ่ืนใดที่จําเปนถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายใน

กําหนดเวลา ดังน้ี  

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหแจงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันที่สูญเสียอวัยวะ

และสายตา 

(2) กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหแจงภายใน 180 วัน นับต้ังแตวันที่ตกเปนบุคคลทุพล

ภาพถาวรสิ้นเชิงเมื่อพนกําหนดเวลาน้ีแลวตามที่ไดกําหนดไวในขอ 52  แลวแตกรณี 

ใหเปนอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน 

 ขอ  53.  หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุคร้ังใหม ใหมีสิทธิ์ขอรับเงินตามสิทธิในขอ 50 (1) ไดอีก 
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 ขอ  54. สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุใหแกบุคคล ดังตอไปน้ี 

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ใหจายเงินแกสมาชิก 

(2) กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหจายเงินแกสมาชิก หรือผู รับผลประโยชน

ตามลําดับ 

ขอ  55.  กรณีท่ีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ และยังมีหน้ีคางชําระอยูกับสหกรณ ใหสหกรณนําเงิน        

ที่จะจายตามที่ไดกําหนดไวในขอ 50 มาหักชําระหน้ีของสมาชิกที่คางชําระอยูทั้งหมดกอน เวนแตกรณีที่     

มีเหตุผล และความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันไดตามควรแกกรณี ถามีเงินเหลือ จึงมอบใหกับ

ผูรับผลประโยชน หรือทายาทโดยธรรม ของสมาชิกตอไป 

 

เงื่อนไขการจายเงินทุนสวสัดิการ 

 ขอ  56. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิ์ท่ีจะงดจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ หรือเงินสงเคราะห

เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  46  และหรือขอ  50 หากปรากฏวาสมาชิก

กระทําความผิดทางอาญา ยกเวนการกระทําความผิดโดยประมาท 

 ขอ  57. ทุนสวัสดิการสังคม    ซึ่งที่ประชุมใหญจัดสรร ไวตามความในขอบังคับ  ขอ 107  (9)   

ไมเพียงพอที่จะจายตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในขอ 46 หรือขอ 50 ใหนําเงินสํารองทั่วไปที่ต้ังไวใน

งบประมาณ ประจําปมาสํารองจาย  หากยังไมเพียงพอใหรอเงินทุนสวัสดิการสังคมที่จะไดรับการจัดสรรใน

ปตอไปมาจาย 

 ขอ  58. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติจาย และใหประธานเปนผูสั่งจายเงินสงเคราะห

เกี่ยวกับการศพ และเงินสงเคราะห เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุใหเปนไปตามระเบียบน้ี โดยใหพิจารณา

ตามลําดับคํารองที่ยื่นขอรับเงิน และตองใหผูรับเงินทําหลักฐานการรับเงินไวใหแกสหกรณ แลวเสนอ

คณะกรรมการเพื่อทราบตอไป 

ขอ  59. ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู มี

อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ  60. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

 กําหนดไว  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

           

        (นายปญญา  ลาวิลัย ) 

   ประธานกรรมการดําเนินการ 

  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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