ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย การสงเคราะห์ สมาชิกผู้เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพสินเชิงถาวร
พ.ศ. 2559
_____________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด พ.ศ. 2558
ข้ อ 78 (9) และ ข้ อ 108 (10) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 35 ครังที 11/2559 เมือวันที 4
กันยายน พ.ศ. 2559 ได้ มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วย การ
สงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพสินเชิงถาวร พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี
ข้ อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํ ากัด ว่าด้ วย
การสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพสินเชิงถาวร พ.ศ. 2559 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่ วันที 5 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก “ ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข สงขลา จํ า กัด ว่ า ด้ ว ย การ
สงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต พ.ศ. 2549 ”
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้ อตกลงอืนใด ซึงขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี และให้
ใช้ ระเบียบนีแทน
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้ อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ทีได้ ส่งเงิน
ค่าหุ้นมาแล้ วไม่น้อยกว่าหกงวด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุขสงขลา จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสงขลา จํากัด
“ผู้จดั การ” หมายความว่า ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
“ปี บัญชี” หมายความว่า ปี บัญชีตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด

“ เงินสงเคราะห์ ” หมายความว่า เงินสงเคราะห์กรณี สมาชิกผู้เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพ
สินเชิงถาวร ซึงจ่ายให้ กับสมาชิก หรื อผู้รับผลประโยชน์ หรื อทายาทโดยธรรมหรื อผู้จดั การมรดกของ
สมาชิกตามระเบียบนี
“ ผู้รับผลประโยชน์ ” หมายความว่า บุคคลทีสมาชิกระบุให้ เป็ นผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิก
ผู้เสียชีวิต หรื อทุพพลภาพสินเชิงถาวร
“ ทายาทโดยธรรม ” หมายความว่า ทายาททีกฎหมายกําหนดให้ มีสิทธิรับมรดก
“ ผู้จดั การมรดก ” หมายความว่า ผู้ทีศาลมีคําสังให้ เป็ นผู้จดั การมรดกของสมาชิก
“ ทุพพลภาพสินเชิงถาวร ” หมายความว่า กรณี ทีไม่สามารถประกอบหน้ าทีการงานใดๆ
ในอาชีพประจํา และอาชีพอืนๆ ได้ โดยสินเชิงตลอดไปติดต่อกันเกิน 6 เดือน
ข้ อ 5 เงินสงเคราะห์ตามระเบียบนีคือ เงินทีได้ มาจาก เงินทุนสาธารณะประโยชน์ หรื อ เงิน
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อเงินทีมีผ้ บู ริ จาคให้
ข้ อ 6 ให้ ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี
หมวด 2
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ ายเงินสงเคราะห์
ข้ อ 7 กรณี สมาชิกเสี ยชีวิต หรื อทุพพลภาพสินเชิงถาวร ให้ สหกรณ์ จ่ายเงินสงเคราะห์แก่
ผู้รับผลประโยชน์ทีสมาชิกแต่งตังไว้ หรื อทายาทโดยธรรม หรื อผู้จดั การมรดก หรื อสมาชิกนัน ดังนี
7.1 กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ สหกรณ์จา่ ยเงินสงเคราะห์แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์ดงั นี
(1) เป็ นสมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ ว 6 – 60 งวด ได้ รับเงินสงเคราะห์รายละ
150,000 บาท (หนึงแสนห้ าหมืนบาทถ้ วน)
(2) เป็ นสมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ ว 61 – 120 งวด ได้ รับเงินสงเคราะห์รายละ
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้ วน)
(3) เป็ นสมาชิกส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ ว 121 งวด ขึนไป ให้ ได้ รับเงินสงเคราะห์
รายละ 250,000.00 บาท (สองแสนห้ าหมืนบาทถ้ วน)
7.2 กรณี ทุ พ พลภาพสิ นเชิ ง ถาวร ให้ สหกรณ์ จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ แ ก่ ผ้ ู รั บ
ผลประโยชน์ตาม ข้ อ 7.1
ข้ อ 8 สมาชิกทีได้ รับโอนมาจากสหกรณ์อืนให้ นําข้ อที 7 มาบังคับใช้ โดยไม่สามารถนับอายุ
การเป็ นสมาชิกเดิมมาคํานวณการรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนีได้
ข้ อ 9 สหกรณ์ สงวนสิทธิ ทีจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ ในกรณี ทีสมาชิกเสียชีวิต หรื อทุพพล
ภาพสินเชิงถาวร ให้ แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์ตามระเบียบนี ในกรณีดงั ต่อไปนี

1. สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่เมืออายุมากกว่า 55 ปี บริ บรู ณ์
2. การฆ่าตัวตายภายในระยะเวลาไม่เกิ น 1 ปี บริ บูรณ์ หลังรั บเข้ าเป็ น
สมาชิก
3. สมาชิกถูกฆาตกรรม หรื อลอบทําร้ ายจนเสี ยชีวิตในเวลาต่อมาจาก
ทายาทโดยธรรมหรื อบุคคลทีได้ รับผลประโยชน์จากเงินสงเคราะห์
4. ไม่สามารถประกอบหน้ าที การงานใดๆ ในอาชี พประจํ า และอาชี พ
อืนๆได้ โดยสินเชิงตลอดไปติดต่อกันไม่ถึง 6 เดือน
ข้ อ 10 ให้ ผ้ มู ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ยืนคําขอตามแบบทีสหกรณ์ กําหนดภายในระยะหนึงปี
หลังสมาชิกเสียชีวิต หรื อทุพพลภาพสินเชิงถาวร ตามวันเดือนปี ในใบมรณะบัตร หรื อใบรับรองแพทย์ที
ระบุถึงการทุพพลภาพสินเชิงถาวร พร้ อมเอกสารประกอบดังนี
1. สําเนาใบมรณะบัตรสมาชิก กรณีสมาชิกเสียชีวิต
2. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ หรื อ เอกชนทีแสดงถึงการทุพพล
ภาพสินเชิงถาวร กรณีสมาชิกทุพพลภาพสินเชิงถาวร ทังนีต้ องมีอายุ
ไม่เกิน 70 ปี
3. สําเนาทะเบียนบ้ านผู้เสียชีวิต หรื อผู้ทพุ พลภาพสินเชิงถาวร และผู้ยืน
คําขอ
4. สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนผู้เสี ยชี วิต หรื อผู้ทุพพลภาพสินเชิ ง
ถาวร และผู้ยืนคําขอ
5. เอกสารอืนๆ ทีสหกรณ์อาจต้ องการ
ข้ อ 11 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ทีเหลือหลังจากการหักชําระหนีทีผู้เสียชีวิต หรื อทุพพล
ภาพสินเชิงถาวร อาจจะมีตอ่ สหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู ับโอนผลประโยชน์ตามส่วนทีสมาชิกตังไว้
กรณี สมาชิกได้ แจ้ งชือผู้รับผลประโยชน์ หลายคน สหกรณ์ จะจ่ายเงิ นสงเคราะห์
ตามข้ อ 7 หลังจากได้ ปฏิ บตั ิตามข้ อ 11 เรี ยบร้ อยแล้ วโดยเฉลี ยให้ ได้ รับเงิ นสงเคราะห์ตามสัดส่วนที
เท่ากันทุกคน
ข้ อ 12 กรณีทีสมาชิกผู้เสียชีวิต หรื อทุพลภาพสินเชิงถาวรไม่ได้ แต่งตังผู้รับโอนผลประโยชน์
ไว้ สหกรณ์ สงวนสิทธิ ทีจะพิจารณาจ่ายเงินให้ กับบุคคลทีผู้ซึงนําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นชอบว่าเป็ นทายาทโดยธรรม หรื อผู้จดั การมรดกผู้ซึงมีสิทธิ ได้ รับเงินดังกล่าวในจํานวน
เท่าๆกัน
ข้ อ 13 สมาชิกสามารถแต่งตัง หรื อเปลียนแปลงผู้รับผลประโยชน์ตามระเบียบได้ ตามแบบ
คําขอทีสหกรณ์กําหนดแล้ วมอบให้ สหกรณ์เก็บไว้ หรื อจะทําสําเนาไว้ ทีสมาชิกด้ วยก็ได้

ข้ อ 14 ให้ ผ้ จู ดั การมีอํานาจอนุมตั จิ า่ ยเงินสงเคราะห์ได้ ทนั ทีหลังตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ถูกต้ องครบถ้ วนตามระเบียบนี แล้ วรายงานให้ คณะกรรมการดําเนินการทราบ กรณี ผ้ ูเสี ยชีวิตไม่ได้
แต่ง ตังผู้รั บผลประโยชน์ ให้ ร วบรวมเอกสารและหลักฐานผู้ข อรั บ ผลประโยชน์ เ สนอขออนุมัติ ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการก่อนทุกกรณี
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 15 การวินิจฉัย ตีความปั ญหาใดๆตามระเบียบนี มติของคณะกรรมการดําเนินการถื อ
เป็ นทีสุด
ประกาศ ณ วันที 5 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายณรงค์ ด้ วงปาน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด

