ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
วาดวยการใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด พ.ศ.๒๕๕๘
ขอ ๒ (๑๒), ขอ ๒๘ (๗), ขอ ๗๙ (๙) และขอ ๑๐๗ (๑๐) ที่ประชุมคณะกรรมการการดําเนินการ ชุดที่ ๓๙
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีมติเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณฯ ว:าดวย
สวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณป<จจุบัน จึงไดกําหนด
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว:าดวยการใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังต:อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกว:า “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว:าดวย
การใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๐”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต:วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เปAนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด ว:าดวยสวัสดิการสําหรับ
สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๗ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขออื่นใดซึ่งขัดและแยงกับระเบียบนี้ และใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
"คู:สมรส"
หมายถึง สามีหรือภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก
"บุตร"
หมายถึง บุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก แต:ไม:รวมถึง
บุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกใหเปAนบุตรบุญธรรมของผูอื่นแลว และตองมีอายุไม:เกินยี่สิบหาปIบริบูรณ
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการจัดสวัสดิการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขหนองคาย จํากัด
“บริษัทประกันชีวิต”
หมายถึง บริษัทที่สหกรณไดตกลงรับดําเนินการประกันชีวิต
“ประกันชีวิต”
หมายถึง เงื่อนไขการประกันชีวิตใหแก:สมาชิก
“เบี้ยประกัน”
หมายถึง เงินที่สหกรณไดจัดสรรไวตามขอบังคับเพื่อจ:ายใหแก:
บริษัทประกันชีวิต
“ผูรับประโยชน”
หมายถึง บุคคลที่สมาชิกสหกรณไดระบุเจตนาไวเปAนลายลักษณอักษรตามแบบที่สหกรณฯ จะเปAนผูกําหนด และไดยื่นไวต:อสหกรณฯ เรียบรอยแลว
“เกษียณอายุ”
หมายถึง สมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย
จํากัด ที่พนจากการรับราชการหรืองานประจําของทางราชการ
“ทุนสวัสดิการ”
หมายถึง เงินสหกรณจัดสรรกําไรสุทธิประจําปIของสหกรณ ตาม
ขอบังคับสหกรณตามมติที่ประชุมใหญ:สามัญประจําปI และหรือ จากงบประมาณรายจ:ายประจําปI และหรือ

ทรัพยสินที่มีผูยกให
ขอ ๕. เงินทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก ใหจ:ายตามวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อเปAนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
(๒) เพื่อเปAนสวัสดิการประกันชีวิตกลุ:มหรือหมู:สมาชิกสหกรณ
(๓) เพื่อเปAนสวัสดิการแก:สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สมาชิกเกษียณอายุราชการ
ก:อนกําหนด หรือลาออกจากราชการ
(๔) เพื่อเปAนสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ ๖. สหกรณย:อมคงไวซึ่งสิทธิที่จะงดหรือลดจํานวนเงินสวัสดิการหรือการสงเคราะหต่ํากว:า
หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ หากปรากฏว:า
(๑) ทุนสวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมใหญ:จัดสรรไวจากกําไรสุทธิประจําปI และจากการตั้ง
งบประมาณประจําปIหมดลง หรือมีจํานวนนอยกว:าที่จะจ:ายตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๒) สมาชิกหรือครอบครัว กระทําผิดกฎหมายอาญา หรือไม:ปฏิบัติตาม หลักเกณฑที่
สหกรณกําหนดไวตามระเบียบนี้
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ขอ ๗. คณะกรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการตามระเบียบนี้มีอํานาจหนาที่ และรับผิดชอบ
ดําเนินการกิจการของสวัสดิการนี้
ขอ ๘. ใหคณะกรรมการจัดสวัสดิการอยู:ในตําแหน:งไดเท:ากับอายุของคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณในปIนั้นถากรรมการจัดสวัสดิการว:างลงก:อนถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณแต:งตั้งระหว:างกันเองขึ้นแทน ผูที่ไดรับแต:งตั้งแทนตําแหน:งที่ว:างนี้ ใหอยู:ในตําแหน:งไดเพียงระยะเวลา
คงเหลือของผูที่ตนแทนเท:านั้น
ขอ ๙. คณะกรรมการจัดสวัสดิการ จะพนจากตําแหน:งดวยเหตุดังต:อไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ถึงแก:กรรม
(๓) ลาออกจากตําแหน:ง โดยมีหนังสือเปAนลายลักษณอักษร และ คณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณไดอนุมัติแลว
(๔) พนจากตําแหน:งกรรมการดําเนินการของสหกรณนี้
(๕) โอน หรือยายไปรับราชการต:างจังหวัด
(๖) คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายบุคคล
ขอ ๑๐. การลงมติหรือวินิจฉัยหรือพิจารณาป<ญหาใดๆ ของคณะกรรมการจัดสวัสดิการใหถือคะแนนเสียงขางมากเปAนเกณฑตัดสิน ถาคะแนนเสียงเท:ากันใหประธานกรรมการเปAนผูชี้ขาด
หมวด ๓
ผูมีสิทธิ์รับสวัสดิการ
ขอ ๑๑. ใหผูจัดการสหกรณฯ รายงานการดําเนินการใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ทราบ
เปAนประจําทุกเดือน และใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ รายงานการดําเนินงานระหว:างปIเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการนี้ใหสมาชิกสหกรณฯ ทราบในวันประชุมใหญ:สามัญประจําปIของสหกรณฯ ทุกปI

ขอ ๑๒. สมาชิกผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการ ตองมีสภาพเปAนสมาชิกโดยสมบูรณอยู:ในวันที่สมาชิกนั้น
ถึงแก:กรรมแมสมาชิกที่ไดยื่นใบลาออกจากสมาชิก และคณะกรรมการไดมีมติใหออกจากไดแลวแต:ยังไม:ถึงวันที่
สมาชิกนั้นแจงกําหนดการลาออกไวในใบลา ใหถือว:าสมาชิกนั้นยังเปAนสมาชิกของสหกรณโดยสมบูรณ
ขอ ๑๓. การจ:ายเงินสวัสดิการตามปกติจ:ายแก:บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามลําดับดังนี้ คือ สมาชิก,
คู:สมรส, บุตร หรือบิดา-มารดาของสมาชิกตามลําดับ เวนแต:ในกรณีที่มีสมาชิกผูถึงแก:กรรมไดทําหนังสือตั้งผูรับ
ประโยชน ใหสหกรณจ:ายเงินสวัสดิการใหแก:ผูรับประโยชนตามหนังสือนั้น
ขอ ๑๔. ในกรณีที่สมาชิกถึงแก:กรรมมีหนี้สินอยู:กับสหกรณในฐานะลูกหนี้ใหสหกรณหักเงิน
สวัสดิการที่จะจ:ายนั้นชําระหนี้พรอมทั้งดอกเบี้ย ที่สมาชิกผูถึงแก:กรรมนั้นมีภาระผูกพันตองชําระใหแก:สหกรณ
เสียก:อน ส:วนที่เหลือจึงจ:ายใหแก:ผูมีสิทธิ์ตาม ขอ ๑๓.
ขอ ๑๕. ใหผูมีสทิ ธิไดรับเงินสวัสดิการยื่นเอกสารเปAนหนังสือพรอมทั้งแนบมรณะบัตรหรือใบรับรอง
แพทย และสําเนาบัตรประจําตัว/ขาราชการ สําเนาทะเบียนบาน หรือบริษัทประกันชีวิตกําหนด โดยผ:าน
ผูบังคับบัญชา แลวใหส:งเรื่องมายังสหกรณฯ เพื่อพิจารณา
ขอ ๑๖. ผูมีสิทธิตามขอ ๑๓. จะตองขอรับเงินสวัสดิการในระยะเวลาหนึ่งปIนับแต:วันที่สมาชิก
เกษียณราชการ หรือถึงแก:กรรม หากขอรับเงินสวัสดิการเมื่อพนกําหนดหนึ่งปIแลว สหกรณฯ จะไม:จ:ายใหไม:ว:า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
หมวด ๔
สวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
ขอ ๑๗. การใชเงินทุนสวัสดิการสงเคราะหเนื่องจากสมาชิกประสบอุบัติเหตุ ใหเปAนสิทธิเฉพาะตัว
สมาชิกเท:านั้น มีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
(๒) กรณีไดรับอันตรายแก:ร:างกายจนสูญเสียอวัยวะ ใหมีสิทธิไดรับเงินดังนี้
๑) มือสองขางตั้งแต:ขอมือ หรือเทาทั้งสองขางตั้งแต:ขอเทา หรือสูญเสียสายตาสองขาง
ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
๒) มือหนึ่งขางตั้งแต:ขอมือ และเทาหนึ่งขางตั้งแต:ขอเทาใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท (หาหมื่นบาทถวน)
๓) มือหนึ่งขางตั้งแต:ขอมือและสูญเสียสายตาหนึ่งขางใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท (หาหมื่นบาทถวน)
๔) เทาหนึ่งขางตั้งแต:ขอเทา และสูญเสียสายตาหนึ่งขาง ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท (หาหมื่นบาทถวน)
๕) มือหนึ่งขางตั้งแต:ขอมือ ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันบาท
ถวน)
๖) เทาหนึ่งขางตั้งแต:ขอเทา ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
๗) สูญเสียสายตาหนึ่งขาง ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะ ตามที่ไดกําหนดไว ขอ ๘ (๒) ใหมีสิทธิไดรับเงินสูงสุดเพียงขอเดียว
เท:านั้น สิทธิในการขอรับเงินอันเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนั้น ใหมีสิทธิไดรับเงินรวมกันแลวไม:เกิน

๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินรวมกันแลว
ไม:เกินเงินสงเคราะหตามขอ ๗
หมวด ๕
สวัสดิการประกันชีวิตกลุมหรือหมูสมาชิกสหกรณ
ขอ ๑๘. การกําหนดวงเงินผลประโยชนคุมครองและอัตราค:าเบี้ยประกันชีวิตกลุ:มสมาชิก ให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวงเงินผลประโยชนคุมครองประกันชีวิตกลุ:มสมาชิกในแต:ละปI ตามที่
เห็นสมควร และพิจารณาอัตราค:าเบี้ยประกันตามที่บริษัทประกันชีวิตเสนอ
ขอ ๑๙. การจ:ายเงินค:าเบี้ยประกัน
(๑) สหกรณเปAนผูจ:ายค:าเบี้ยประกันชีวิตกลุ:มทั้งหมดใหกับสมาชิกเก:าทุกคน
(๒) สมาชิกเขาใหม:ระหว:างปIสหกรณจะจ:ายค:าเบี้ยประกันเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราเบี้ย
ประกันตามสัดส:วนระยะเวลาที่เหลือในปIกรมธรรมนั้น
(๓) ใหฝTายจัดการรายงานขออนุมัติเบิกจ:ายเงินค:าเบี้ยประกันใหบริษัทประกันชีวิต ในแต:
ละครั้งต:อประธานกรรมการ และส:งใหกับบริษัทประกันชีวิตตามกําหนดต:อไป
ขอ ๒๐. การรับเงินค:าเบี้ยประกันคืนจากบริษัทประกัน ในกรณีบริษัทประกันส:งคืนค:าเบี้ยประกัน
เนื่องจากสมาชิกลาออกหรือใหออกจากสหกรณระหว:างปI ใหนําเงินดังกล:าวเขาทุนสวัสดิการ
ขอ ๒๑. การจัดส:งเอกสารหลักฐาน ใหฝTายจัดการรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิต
ของสมาชิกใหกับบริษัทประกันชีวิตตามที่บริษัทกําหนดโดยเร็ว และติดตามรับเงินสินไหมมรณกรรม ใหเปAนไป
ตามสัญญากรมธรรม
ขอ ๒๒. การจ:ายสินไหมมรณกรรม ใหฝTายจัดการรายงานขออนุมัติเบิกจ:ายสินไหมมรณกรรม
ภายหลังหักชําระหนี้ใหสหกรณ (ถามี) แก:ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายหรือตามที่ระบุไวในหนังสือ ผูรับโอน
ประโยชน
หมวด ๖
สวัสดิการแกสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ขอ ๒๓. การจ:ายเงินสวัสดิการแก:สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ มีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) สมาชิกมีสิทธิ์ไดรับของที่ระลึก เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก:อน
กําหนด (Early Retire) หรือลาออกจากราชการ ทั้งนี้สมาชิกมีสิทธิ์ไดรับของที่ระลึกตามระเบียบนี้เพียงครั้งเดียว
(๒) สมาชิกที่เกษียณอายุเปAนสมาชิกตั้งแต: ๑๐ ปIขึ้นไป หรือเกษียณราชการก:อนกําหนด
(Early Retire) หรือลาออกจากราชการ และถามีเศษเดือนเกิน ๖ เดือน ใหนับเปAน ๑ ปI และใหมีสิทธิไดรับเงิน
ปIละ ๕๐๐ บาท คูณจํานวนปIที่เปAนสมาชิกจนถึงวัน ออกเกษียณอายุ แต:ไม:เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถวน)
ขอ ๒๔. กรณีสมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณแห:งอื่น ใหนับรวมอายุการเปAนสมาชิกจาก
สหกรณเดิม
ขอ ๒๕. หลักฐานเอกสารที่ตองยื่นเพื่อขอรับเงินสวัสดิการ ประกอบดวย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ / พนักงานของรัฐ / ลูกจางประจําหรือ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาคําสั่งหรือหนังสือที่แสดงว:าไดพนจากหนาที่ราชการหรืองานประจํา

ขอ ๒๖. ใหคณะกรรมการจัดสวัสดิการเปAนผูพิจารณาและวินิจฉัยว:าสมาชิกรายใดสมควรไดรับเงิน
สวัสดิการดังกล:าว แลวจัดทํารายชื่อเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมัติจ:ายเงินต:อไป
หมวด ๗
สวัสดิการดานอื่น ๆ
ขอ ๒๗. คณะกรรมการดําเนินการ อาจพิจารณาใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหดานอื่น ๆ เพิ่มเติม
แก:สมาชิก โดยใหกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการจ:ายเงินสวัสดิการไดตามที่เห็นสมควร
หมวด ๘
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ ๒๘. การจ:ายเงินทุนสวัสดิการแต:ละครั้งนั้น ใหเปAนอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการตาม
ขอบังคับ
ขอ ๒๙. ใหคณะกรรมการจัดสวัสดิการ เปAนผูวินิจฉัยและเสนออนุมัติการจ:ายเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้ หากมีป<ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หรือมีป<ญหาเกี่ยวกับการตีความในระเบียบนี้ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการวินิจฉัย โดยใหถือเสียงไม:นอยกว:าสองในสามของคณะกรรมการ
ดําเนินการที่มาประชุมในครั้งนั้นๆ การวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเปAนที่สุด
ขอ ๓๐. ในกรณีมีเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกไม:พอจ:ายตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการจัด
สวัสดิการนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา
ขอ ๓๑. การจ:ายเงินสวัสดิการนี้จ:ายจากเงินของสหกรณ เพื่อใหเปAนสวัสดิการส:วนหนึ่งของสมาชิก
และความมั่นคงแห:งสหกรณ และใหจ:ายแก:สมาชิกผูมีสิทธิไดตามระเบียบนี้ หรือผูมีสิทธิขอรับเงินตาม ขอ ๑๓.
สหกรณไม:ผูกพันกับคดีความอันเกิดขึ้นในระหว:างผูมีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ ตามระเบียบนี้ และผูมีสิทธิ
ดังกล:าวจะฟ_องรองใหสหกรณจ:ายเงินสวัสดิการใหแก:ตนมิได เมื่อสหกรณไดจ:ายเงินสวัสดิการนั้นไปแลว ตาม
ระเบียบนี้
ขอ ๓๒. ใหประธานกรรมการเปAนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(ดร. มะณู บุญศรีมณีชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด

