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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 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต สมาชิก
ทุพพลภาพและคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560 ดังตอไปน้ี   

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด          
วาดวย สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที ่27 กุมภาพันธ 2560เปนตนไป 
ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวัดนครศรีธรรมราช จํ ากัด                    

วาดวย การใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต พ.ศ. 2553 และการใชทุน
สาธารณประโยชนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีและใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4. ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 
  สวัสดิการสมาชิก หมายถึง  - สมาชิกเสียชีวิต 
        - สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง 
        - คูสมรสสมาชิกเสียชีวิต   

 คูสมรส  หมายถึง  สามภีรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  
 สมาชิกทุพพลภาพ หมายถึง สมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง 
 ผูรับผลประโยชน  หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกระบใุหเปนผูรับผลประโยชนหรือคูสมรสหรือบุตร

หรือบิดามารดาหรือทายาทที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ขอ 5. สวัสดิการสมาชิกจายจากทุนสวัสดิการที่จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปตามหลักเกณฑ  ดังน้ี 

  (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 ปข้ึนไป        จายจํานวนเงิน 120,000 บาท 
 6. พวงหรีดหรืออื่นๆตามความเหมาะสมของศาสนา จายไมเกินจํานวนเงิน  500  บาท 
  (2) กรณีคูสมรสสมาชิกไมเปนสมาชิกเสียชีวิต ใหไดรับครั้งเดียว ดังน้ี 
 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 คนหน่ึงคนใดเสียชีวิตใหไดรับเพิ่มจากขอ5 (1) ใหไดรับครั้งเดียว ดังน้ี  
 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
หน้ีเงินกูใดๆใหอยูในหลักเกณฑดังน้ี 
 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 ปข้ึนไป        จายจํานวนเงิน    20,000 บาท 

 (5) กรณีสมาชิกทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงเมื่อเปนสมาชิกเกิน 10 ป จายปละ 24,000 บาท เปนเวลา 
5 ป หากเสียชีวิตกอนจายสวนที่เหลือตามสิทธ์ิที่ไดรับ    

ขอ 6. เมื่อสมาชิกมีอายุครบ 70 ปบริบูรณ และยังมีชีวิตสหกรณจายตามขอ 5 (1) ดังน้ี 
  (1) เปนสมาชิก10 ป ไมเกิน 15 ป จาย จํานวนเงิน 30,000 บาท สวนที่เหลือใหจายปถัดไปป
ละ 6,000 บาท หากเสียชีวิตกอน ใหจายสวนที่เหลือใหครบตามจํานวนที่มีสิทธ์ิไดรับ   
  (2) เปนสมาชิกเกิน 15 ป จาย จํานวนเงิน 90,000 บาท สวนที่เหลือใหจายปถัดไป ปละ 
6,000 บาท หากเสียชีวิตกอน ใหจายเงินสวนที่เหลือใหครบตามจํานวนที่มีสิทธ์ิไดรับ 
 ขอ 7. สหกรณจายสวัสดิการสมาชิกใหแกบุคคลดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ใหจายแกผูมีช่ือระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือต้ังผูรับ
โอนประโยชนหรือคูสมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเปนผูรับตามลําดับหรือทายาทที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

(2) ในกรณีสมาชิกทุพพลภาพ ใหจายแกผูมีช่ือระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือต้ัง
ผูรับโอนประโยชนหรือคูสมรส หรือบุตรหรือบิดาหรือมารดาเปนผูรับตามลําดับหรือทายาทที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร 

(3) ในกรณีคูสมรสเสียชีวิตใหจายแกสมาชิกเปนผูรับหรือทายาทที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
ขอ 8. เมื่อสมาชิกหรือคูสมรสเสียชีวิตใหหนวยงาน คณะกรรมการ ผูแทนสมาชิกประจําหนวย      

แจงสหกรณเพื่อขอรับสวัสดิการตาม ขอ 5  
ขอ 9. สหกรณยอมทรงไวซึ่งสิทธ์ิที่จะงดจายหรือลดจํานวนลงนอยกวาที่กําหนดไว หากปรากฏวา ทุน

สวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมใหญจดัสรรไวตามความในขอบังคับของสหกรณหมดลงหรือมีจํานวนนอยกวาที่กําหนด
ไว ซึ่งสมาชิกน้ันจะพึงมีสิทธ์ิไดรับ 

ขอ 10.ใหประธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังพิจารณาอนุมัติจายสวัสดิการสมาชิก และ
รายงานผลคณะกรรมการดําเนินการทราบ 
 ขอ 11.ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในปญหาทั้งปวง  

ประกาศ  ณ  วันที 27 กุมภาพันธ 2560 

        (ลงช่ือ)     ศิริ     เลิศไกร 
(นายศิริ   เลิศไกร) 
ประธานกรรมการ 

  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวีดนครศรีธรรมราช  จํากัด 


