ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย เงินสวัสดิการค่ ารั กษาพยาบาล พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด พ.ศ. 2558 ข้ อ 78
(9) และข้ อ 108 (10) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 32 ครังที 9 / 2558 เมือวันที 27 มิถนุ ายน
2558 ได้ มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วย เงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
ข้ อ 1. ระเบี ย บนี เรี ย กว่า “ระเบี ยบสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุข สงขลา จํ า กัด ว่ าด้ ว ย เงิ น
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2558”
ข้ อ 2. ระเบียบนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ที 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ว่าด้ วย เงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2556” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้ อตกลงอืนใดซึงขัดหรื อแย้ งกับ
ระเบียบนี และให้ ใช้ ระเบียบนีแทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ทีได้ ส่งเงินค่าหุ้น
มาแล้ วไม่น้อยกว่าหกงวด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา
จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ผู้จดั การ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ปี บัญชี หมายถึง ปี บัญชีตามข้ อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด
ข้ อ 5. เงิ นสวัสดิการตามระเบียบนี คือ เงิ นทีได้ มาจาก เงิ นทุนสาธารณะประโยชน์ หรื อ เงิ นจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรื อเงินทีมีผ้ บู ริ จาคให้
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัวไป
ข้ อ 6. สมาชิกทีเจ็บป่ วยต้ องเข้ านอนรั กษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน มีสิทธิ ได้ รับเงิ น
สวัสดิการช่วยเหลือดังนี
/ 1. เป็ นสมาชิกส่ง..........
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1. เป็ นสมาชิ ก ส่ ง ค่ า หุ้ น มาแล้ ว 6 - 60 งวด ได้ รั บ เงิ น สวัส ดิ ก าร วั น ละ 200 บาท
(เงินสองร้ อยบาทถ้ วน)
2. เป็ นสมาชิ ก ส่ง ค่าหุ้นมาแล้ ว 61 – 120 งวด ได้ รับเงิ นสวัส ดิการ วั นละ 300 บาท
(เงินสามร้ อยบาทถ้ วน)
3. เป็ นสมาชิ กส่ ง ค่า หุ้นมาแล้ ว 121 งวดขึนไป ได้ รั บเงิ นสวัส ดิก าร วั นละ 400 บาท
(เงินสีร้ อยบาทถ้ วน)
ทังนี กรณีทีสมาชิกผิดนัดชําระหนี จะได้ รับสิทธิประโยชน์เกียวกับสวัสดิการนี เพียงกึงหนึง
ของสิทธิประโยชน์ตามปกติ ในระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่วนั ทีผิดนัดชําระหนี
ข้ อ 7. สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการได้ ไม่ เกิน 10 วัน ในรอบปี บัญชี
ข้ อ 8. สมาชิ ก ต้ อ งยื นแบบคํ า ขอรั บ เงิ น สวัส ดิ ก ารนี ภายในเก้ าสิ บ วัน หลัง จํ า หน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาลตามใบรับรองแพทย์ พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี
1. ใบรั บรองหรื อสํ าเนาใบรั บรองแพทย์ ทีระบุวันที เข้ ารั บการรั กษา แผนกผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล
2. สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสํ าเนาบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรอืนๆ ทีราชการ
ออกให้
ข้ อ 9. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การพิจารณาวินิจฉัยให้ สวัสดิการตามระเบียบนีแก่
สมาชิกได้ ทังนีผู้จดั การต้ องกระทําตามข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของคณะกรรมการทุกประการ
ข้ อ 10. การวินิจฉัย ตีความปั ญหาใด ๆ ตามระเบียบนี มติของคณะกรรมการดําเนินการถื อเป็ น
ทีสุด
ข้ อ 11. ให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

(นายจิตติ ศรี วิภานนท์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด

