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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
ขอ79(8) ขอ107(9)และขอ107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2560 มีวัตถุประสงคเ พื่อชวยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับ สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต สมาชิก
ทุพ พลภาพและคู ส มรสสมาชิ ก เสี ยชี วิ ต ได มี ม ติ กํ าหนดระเบี ยบสหกรณอ อมทรั พย ส าธารณสุข จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560เปนตนไป
ข อ 3. ให ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จํ า กั ด
วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต พ.ศ. 2553 และการใชทุน
สาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
สวัสดิการสมาชิก หมายถึง - สมาชิกเสียชีวิต
- สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
- คูสมรสสมาชิกเสียชีวิต
คูสมรส หมายถึง สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
สมาชิกทุพพลภาพ หมายถึง สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง
ผูรับผลประโยชน หมายถึง บุคคลที่สมาชิกระบุใหเปนผูร ับผลประโยชนหรือคูสมรสหรือบุตร
หรือบิดามารดาหรือทายาทที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ 5. สวัสดิการสมาชิกจายจากทุนสวัสดิการที่จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต
1. เปนสมาชิกไมเกิน 1 ป
จายจํานวนเงิน 15,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 1 ปไมเกิน 4 ป
จายจํานวนเงิน 30,000 บาท
3. เปนสมาชิกเกิน 4 ปไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 60,000 บาท
4. เปนสมาชิกเกิน 5 ปไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 90,000 บาท
5. เปนสมาชิกเกิน 10 ปขึ้นไป
จายจํานวนเงิน 120,000 บาท
6. พวงหรีดหรืออื่นๆตามความเหมาะสมของศาสนา จายไมเกินจํานวนเงิน 500 บาท
(2) กรณีคูสมรสสมาชิกไมเปนสมาชิกเสียชีวิต ใหไดรับครั้งเดียว ดังนี้
1. เปนสมาชิก ไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 10,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 20,000 บาท
3. เปนสมาชิกเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 30,000 บาท
4. พวงหรีดหรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสมของศาสนาจายไมเกินจํานวนเงิน 500 บาท
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(3) กรณีเปนสมาชิกทั้งสองคน คนหนึ่งคนใดเสียชีวิตใหไดรับเพิ่มจากขอ5 (1) ใหไดรับครั้งเดียว ดังนี้
1. เปนสมาชิก ไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 10,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 20,000 บาท
3. เปนสมาชิกเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 30,000 บาท
(4) กรณีสมาชิกเสียชีวิตขณะจัดการงานศพสหกรณมีเงินชวยเหลือโดยไมตองนํามาหักชําระ
หนี้เงินกูใดๆใหอยูในหลักเกณฑดังนี้
1. เปนสมาชิกไมเกิน 1 ป
จายจํานวนเงิน 5,000 บาท
2. เปนสมาชิกเกิน 1 ปไมเกิน 5 ป
จายจํานวนเงิน 10,000 บาท
3. เปนสมาชิกเกิน 5 ปไมเกิน 10 ป
จายจํานวนเงิน 15,000 บาท
4. เปนสมาชิกเกิน 10 ปขึ้นไป
จายจํานวนเงิน 20,000 บาท
(5) กรณีสมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงเมื่อเปนสมาชิกเกิน 10 ป จายปละ 24,000 บาท เปนเวลา
5 ป หากเสียชีวิตกอนจายสวนที่เหลือตามสิทธิท์ ี่ไดรับ
ขอ 6. เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ปบริบูรณ และยังมีชีวิตสหกรณจายตามขอ 5 (1) ดังนี้
(1) เปนสมาชิก10 ป ไมเกิน 15 ป จาย จํานวนเงิน 30,000 บาท สวนที่เหลือใหจายปถัดไปป
ละ 6,000 บาท หากเสียชีวิตกอน ใหจายสวนที่เหลือใหครบตามจํานวนที่มีสิทธิไ์ ดรับ
(2) เปนสมาชิกเกิน 15 ป จาย จํานวนเงิน 90,000 บาท สวนที่เหลือใหจายปถัดไป ปละ
6,000 บาท หากเสียชีวิตกอน ใหจายเงินสวนที่เหลือใหครบตามจํานวนที่มีสิทธิไ์ ดรับ
ขอ 7. สหกรณจายสวัสดิการสมาชิกใหแกบุคคลดังตอไปนี้
(1) ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ใหจายแกผูมีชื่อระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือตั้งผูรับ
โอนประโยชนหรือคูสมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเปนผูรับตามลําดับหรือทายาทที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
(2) ในกรณีสมาชิกทุพพลภาพ ใหจายแกผูมีชื่อระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือตั้ง
ผูรับโอนประโยชนหรือคูสมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเปนผูรับตามลําดับหรือทายาทที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร
(3) ในกรณีคูสมรสเสียชีวิตใหจายแกสมาชิกเปนผูรับหรือทายาทที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
ขอ 8. เมื่อสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิตใหหนวยงาน คณะกรรมการ ผูแทนสมาชิกประจําหนวย
แจงสหกรณเพื่อขอรับสวัสดิการตาม ขอ 5
ขอ 9. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธิท์ ี่จะงดจายหรือลดจํานวนลงนอยกวาที่กําหนดไว หากปรากฏวา ทุน
สวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมใหญจดั สรรไวตามความในขอบังคับของสหกรณหมดลงหรือมีจํานวนนอยกวาที่กําหนด
ไว ซึ่งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิไ์ ดรับ
ขอ 10.ใหประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งพิจารณาอนุมัตจิ ายสวัสดิการสมาชิก และ
รายงานผลคณะกรรมการดําเนินการทราบ
ขอ 11.ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที 27 กุมภาพันธ 2560
(ลงชื่อ)

ศิริ เลิศไกร
(นายศิริ เลิศไกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวีดนครศรีธรรมราช จํากัด

