ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ว่ าด้ วย การสงเคราะห์ สมาชิ กและครอบครัวเกียวกับการศพ พ.ศ. 2554
________________________________
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด พ.ศ. 2553 ข้อ 78 (9)
และข้อ 105 (4) ทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที 30 ครังที 5 / 2554 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2554
ได้มี มติ กาํ หนดระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่า ด้วย การสงเคราะห์ สมาชิ ก และ
ครอบครัวเกียวกับการศพ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบี ย บนี เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข สงขลา จํา กัด ว่า ด้ว ย การ
สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวเกียวกับการศพ พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิก
และครอบครัวเกียวกับศพ” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง มติ หรื อข้อตกลงอืนใดซึ งขัดหรื อแย้งกับ
ระเบียบนี และให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด
ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด พ.ศ. 2553
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา
จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด ทีได้ส่งเงินค่า
หุ น้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหกงวด
บุคคลในครอบครัวของสมาชิก หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตรทีชอบด้วยกฎหมาย
แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ข้อ 5. เงินทุนสวัสดิการตามระเบียบนีได้มาจาก
(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้สหกรณ์ตงงบประมาณรายจ่
ั
ายประจําปี เพือเป็ นเงิน
สวัสดิการตามระเบียบนี เป็ นประจําทุกปี
(2) จัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ของสหกรณ์
(3) เงิน หรื อทรัพย์สินทีมีผบู ้ ริ จาคให้
(4) เงินทีได้รับจากการประกันชีวติ กลุ่ม โดยร้องขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ สมาชิก
(5) เงินอืน ๆ ทีคณะกรรมการจะได้ทาํ ข้อตกลงผูกพันกับองค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ เพือ
จัดสวัสดิการสงเคราะห์เพิมเติมในอนาคต
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ข้อ 6. สมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิกทีมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพได้
นัน สมาชิกผูน้ นจะต้
ั
องเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ข้อ 7. สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพให้แก่สมาชิกและบุคคลในครอบครัวของ
สมาชิก ในกรณี ดงั ต่อไปนี
1. การเสี ยชีวติ จากการก่ออาชญากรรมทีมีความผิดสถานหนักหรื อขณะถูกจับโดย
เจ้าหน้าที เพราะก่ออาชญากรรมนัน
2. ถูกฆ่าตายหรื อลอบทําร้ายจนถึงแก่กรรมในภายหลังโดยเจตนาของทายาทหรื อบุคคลที
พึงได้ประโยชน์จากเงินสงเคราะห์
ข้อ 8 กรณี ทีคู่สมรสของสมาชิกเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
1. บุตรของสมาชิกเป็ นผูเ้ สี ยชีวติ สมาชิกและคู่สมรสสามารถใช้สิทธิ ตามระเบียบนีได้คน
ใดคนหนึง ทังนี ตามสิ ทธิ ของสมาชิกแต่ละคนทีพึงมี
2. สมาชิกและคู่สมรสของสมาชิก เป็ นผูเ้ สี ยชีวติ พร้อมกันทัง 2 คน สมาชิกและคู่สมรส
สามารถใช้สิทธิ ตามระเบียบนีได้ทงั 2 คน ทังนี ตามสิ ทธิ ของสมาชิกแต่ละคนทีพึงมี
ข้อ 9 กรณี ทีบิดา มารดามีบุตรเป็ นสมาชิกสหกรณ์มากกว่าหนึงคน หากบิดา มารดาเสี ยชีวติ บุคคล
ใดคนหนึงเท่านันทีจะได้สิทธิ รับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพตามระเบียบนี ทังนี ตามสิ ทธิ ของสมาชิกแต่ละ
คนทีพึงมี
ข้อ 10. การนับระยะเวลาของการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ให้เริ มนับตังแต่วนั ทีเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
จนถึงวันทีสมาชิกหรื อบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสี ยชีวติ
ในกรณี ทีเคยเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ แล้วลาออก ต่อมาภายหลังกลับมาเป็ นสมาชิ กอีกครัง ให้เริ มนับ
เวลาการเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ นับ ตังแต่ วนั ที เป็ นสมาชิ ก ในครั งหลัง สุ ดจนถึ ง วันที สมาชิ ก หรื อบุ ค คลใน
ครอบครัวของสมาชิกเสี ยชีวติ เศษของเดือนให้คิดเป็ น 1 เดือน
กรณี สมาชิกทีได้รับโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อืน ไม่สามารถนับอายุการเป็ นสมาชิกเดิมมา
คํานวณการรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนีได้
ข้อ 11. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพให้ตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี
(1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ น้ มาแล้วตังแต่ 6 เดือน ถึง 60 เดือน ให้ได้รับเงินสงเคราะห์
เกียวกับการศพ ศพละ 6,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ น้ มาแล้วตังแต่ 61 งวด ถึง 120 งวด ให้ได้รับเงินสงเคราะห์
เกียวกับการศพ ศพละ 8,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ส่งค่าหุ น้ มาแล้วมากกว่า 120 งวด ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกียวกับ
การศพ ศพละ 10,000 บาท
ข้อ 12. สมาชิกเป็ นผูเ้ สี ยชีวติ ให้มีสิทธิ ได้รับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพเต็มจํานวน ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 11
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ข้อ 13. คูส่ มรส หรื อบุตรของสมาชิกอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์ผใู ้ ดเสี ยชีวิต ให้มีสิทธิ ได้รับเงิน
สงเคราะห์เกียวกับการศพ ศพละกึงหนึงของอัตราทีกําหนดไว้ใน ข้อ 9
ข้อ 14. บุตรทีอายุเกิน 25 ปี บริ บูรณ์ บิดา หรื อมารดาของสมาชิกผูใ้ ดเสี ยชีวติ ให้มีสิทธิ ได้รับเงิน
สงเคราะห์เกียวกับการศพ ศพละหนึงในสี ของอัตราทีกําหนดไว้ใน ข้อ 9
ข้อ 15. ให้สหกรณ์จดั ส่ งพวงหรี ดไปเคารพศพสมาชิกหรื อคู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดา หรื อมารดา
จํานวน 1 หรี ด ในวงเงิน 500 บาท หรื อจะส่ งเงินจํานวนนีร่ วมทําบุญก็ได้
ข้อ 16. สหกรณ์ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะงดหรื อลดจํานวนเงินสงเคราะห์ลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ในระเบียบนี หากปรากฏว่าทุนสาธารณประโยชน์หมด หรื อมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนที พึงจ่ายได้ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ข้อ 17. การยืนขอรับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพตามระเบียบนี ให้ผมู ้ ีสิทธิ ขอรับเงินสงเคราะห์
เกียวกับการศพต่อสหกรณ์พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดตามที สหกรณ์กาํ หนด ดังต่อไปนี
1. หนังสื อขอรับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
2. สําเนาใบมรณะบัตรของผูเ้ สี ยชีวติ
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สี ยชีวติ และผูข้ อรับเงินสงเคราะห์เกียวกับศพ
4. สําเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ ของผูข้ อรับเงินสงเคราะห์เกียวกับศพ
5. เอกสารอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้อ 18. ผูม้ ีสิทธิ ขอรับเงินสงเคราะห์เกี ยวกับการศพตามระเบียบนี ต้องดําเนิ นยืนหลักฐานตามข้อ
17 ให้เรี ยบร้ อยภายในระยะเวลา 90 วัน นับตังแต่วนั ทีสมาชิ กเสี ยชี วิต หากเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว
แสดงว่าผูม้ ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพนัน ไม่ประสงค์จะรับเงินค่าสงเคราะห์ดงั กล่าว และจะร้อง
สิ ทธิ ต่างๆ ในภายหลังไม่ได้
ข้อ 19. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกียวกับศพให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์เกียวกับศพ ดังนี
1. บุคคลในครอบครัวของสมาชิกเป็ นผูเ้ สี ยชีวติ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกผูน้ นั
2. สมาชิ กเป็ นผูท้ ีเสี ยชี วิต สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินสงเคราะห์เกี ยวกับศพ
ตามลําดับ ดังนี
2.1 ผูร้ ับโอนประโยชน์ตามหนังสื อตังผูร้ ับโอนประโยชน์ หากไม่ได้แต่งตังไว้ให้
จ่ายเงินแก่บุคคลลําดับถัดไปทันที
2.2 คู่สมรสทีชอบด้วยกฎหมาย
2.3 บุตรทีชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม
2.4 บิดา มารดา
ข้อ 20. การตังผูร้ ับโอนประโยชน์หรื อการเปลียนผูร้ ับโอนประโยชน์ให้ทาํ เป็ นหนังสื อตามแบบที
สหกรณ์กาํ หนด และมอบให้สหกรณ์ไว้เป็ นหลักฐาน
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ข้อ 21 สหกรณ์ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะงดหรื อลดจํานวนเงินสงเคราะห์ลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ในระเบียบนี หากปรากฏว่าทุนสาธารณประโยชน์หมด หรื อมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนที พึงจ่ายได้ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
ข้อ 22 เงินสงเคราะห์เกียวกับศพไม่ถือเป็ นเงินมรดก สหกรณ์ทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะจ่ายให้แก่บุคคลที
ได้ระบุไว้ตามข้อ 19 แห่งระเบียบนีเท่านัน
ข้อ 23 ให้ผูจ้ ดั การมี อาํ นาจอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นสงเคราะห์ เกี ยวกับศพได้ทนั ที หลังจากที ได้ตรวจสอบ
หลักฐานว่าเรี ยบร้อยถูกต้องตามระเบียบนี และให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนิ นการทราบเป็ นประจําทุก
เดือน ยกเว้นกรณี สมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิตไม่ได้แต่งตังผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ ให้นาํ เรื องและเอกสารทังหมด เสนอ
กรรมการดําเนินการเพือพิจารณาอนุมตั ิก่อน จึงจะจ่ายเงินสงเคราะห์เกียวกับการศพแกผูข้ อรับเงินสงเคราะห์
เกียวกับการศพ
ข้อ 24. ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับระเบียบนี
ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี
ประกาศ ณ วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2554

(นายสมพงษ์ เอียดประพาล)
ประธานคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสงขลา จํากัด

