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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด   
ข้อ79(8) ข้อ107(9)และข้อ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่        
27 กุมภาพันธ์ 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือในทางการเงินเก่ียวกับสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต สมาชิก
ทุพพลภาพและคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี   

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด          
ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560เป็นต้นไป 
ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเ บียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจั งห วัดนครศรีธรรมราช  จํา กัด                

ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสวัสดิการสมาชิกและคู่สมรสเสียชีวิต พ.ศ. 2553 และการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพ่ือสวัสดิการสมาชิกและคู่สมรสเสียชีวิต แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีและให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4. ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
  สวัสดิการสมาชิก หมายถึง  - สมาชิกเสียชีวิต 
        - สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง 
        - คู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต   

 คู่สมรส  หมายถึง  สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  
 สมาชิกทุพพลภาพ หมายถึง สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง 
 ผู้้รับผลประโยชน์  หมายถึง  บุคคลทีส่มาชิกระบุให้เป็นผูร้ับผลประโยชน์หรือคู่สมรสหรือบุตร

หรือบิดามารดาหรือทายาทที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ข้อ 5. สวัสดิการสมาชิกจ่ายจากทุนสวัสดิการที่จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปีตามหลักเกณฑ์  ดังน้ี 

  (1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
 1. เป็นสมาชิกไม่เกิน  1 ปี จ่ายจํานวนเงิน 15,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกิน     1 ปีไมเ่กิน  4 ปี จ่ายจํานวนเงิน 30,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน     4 ปีไมเ่กิน  5 ปี จ่ายจํานวนเงิน 60,000 บาท 
 4. เป็นสมาชิกเกิน     5 ปีไมเ่กิน 10 ปี จ่ายจํานวนเงิน  90,000 บาท 
 5. เป็นสมาชิกเกิน    10 ปีขึน้ไป        จ่ายจํานวนเงิน 120,000 บาท 
 6. พวงหรีดหรืออ่ืนๆตามความเหมาะสมของศาสนา จ่ายไม่เกินจํานวนเงิน  500  บาท 
  (2) กรณีคูส่มรสสมาชิกไม่เป็นสมาชิกเสียชีวิต ให้ได้รับครั้งเดียว ดังน้ี 
 1. เป็นสมาชิก ไม่เกิน  5 ปี                      จ่ายจํานวนเงิน 10,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกิน   5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่ายจํานวนเงิน 20,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี                      จ่ายจํานวนเงิน 30,000 บาท 
 4. พวงหรีดหรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของศาสนาจ่ายไม่เกินจํานวนเงิน 500 บาท 
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 (3) กรณีเป็นสมาชิกทั้งสองคน คนหน่ึงคนใดเสียชีวิตให้ได้รับเพ่ิมจากข้อ5 (1) ใหไ้ด้รับครั้งเดียว ดังน้ี  
 1. เป็นสมาชิก ไม่เกิน  5 ปี                      จ่ายจํานวนเงิน 10,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกิน   5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่ายจํานวนเงิน 20,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี                      จ่ายจํานวนเงิน 30,000 บาท 
 (4) กรณีสมาชิกเสียชีวิตขณะจัดการงานศพสหกรณ์มีเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องนํามาหักชําระ
หน้ีเงินกู้ใดๆให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 1. เป็นสมาชิกไม่เกิน  1 ปี จ่ายจํานวนเงิน 5,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกิน     1 ปีไมเ่กิน  5 ปี จ่ายจํานวนเงิน 10,000 บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกิน     5 ปีไมเ่กิน 10 ปี จ่ายจํานวนเงิน  15,000 บาท
 4. เป็นสมาชิกเกิน    10 ปีขึน้ไป        จ่ายจํานวนเงิน    20,000 บาท 

 (5) กรณีสมาชิกทพุพลภาพโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่ายปีละ 24,000 บาท เป็นเวลา 
5 ปี หากเสียชีวิตก่อนจ่ายส่วนที่เหลือตามสทิธ์ิที่ได้รับ    

ข้อ 6. เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ ์และยังมีชีวิตสหกรณ์จ่ายตามข้อ 5 (1) ดังน้ี 
  (1) เป็นสมาชิก10 ปี ไม่เกิน 15 ปี จ่าย จํานวนเงิน 30,000 บาท ส่วนที่เหลือให้จ่ายปีถัดไปปี
ละ 6,000 บาท หากเสียชีวิตก่อน ให้จ่ายส่วนที่เหลือให้ครบตามจํานวนที่มีสิทธ์ิได้รับ   
  (2) เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี จ่าย จํานวนเงิน 90,000 บาท ส่วนที่เหลือให้จ่ายปีถัดไป ปีละ 
6,000 บาท หากเสียชีวิตก่อน ให้จ่ายเงินสว่นที่เหลือให้ครบตามจํานวนที่มีสิทธ์ิได้รับ 
 ข้อ 7. สหกรณจ์่ายสวัสดิการสมาชิกให้แก่บุคคลดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณสีมาชิกเสียชีวิต ให้จ่ายแก่ผู้มีช่ือระบุให้เป็นผู้รบัโอนประโยชน์ตามหนังสือต้ังผู้รับ
โอนประโยชน์หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้รับตามลําดับหรือทายาทที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

(2) ในกรณสีมาชิกทุพพลภาพ ให้จ่ายแก่ผูม้ีช่ือระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือต้ัง
ผู้รับโอนประโยชน์หรือคู่สมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้รับตามลําดับหรือทายาทที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

(3) ในกรณีคูส่มรสเสยีชีวิตให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รับหรือทายาททีค่ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
ข้อ 8. เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้หน่วยงาน คณะกรรมการ ผูแ้ทนสมาชิกประจําหน่วย      

แจ้งสหกรณ์เพ่ือขอรับสวัสดิการตาม ข้อ 5  
ข้อ 9. สหกรณย่์อมทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิที่จะงดจ่ายหรือลดจํานวนลงน้อยกว่าที่กําหนดไว้ หากปรากฏว่า ทุน

สวัสดิการ ซึ่งทีป่ระชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์หมดลงหรือมีจํานวนน้อยกว่าที่กําหนด
ไว้ ซึ่งสมาชิกน้ันจะพึงมีสิทธ์ิได้รับ 

ข้อ 10.ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังพิจารณาอนุมัติจ่ายสวัสดิการสมาชิก และ
รายงานผลคณะกรรมการดําเนินการทราบ 
 ข้อ 11.ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในปัญหาทั้งปวง  

ประกาศ  ณ  วันที 27 กุมภาพันธ์ 2560 

        (ลงช่ือ)     ศิริ     เลิศไกร 
(นายศิริ   เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวีดนครศรีธรรมราช  จํากัด 


