ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่ าด้ วยการจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2558
………………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 79 (8) ข้อ 107(9) และข้อ 107(11) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้กาํ หนด
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ 1
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วย การ
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558”
ข้อ2. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ
ข้อ3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
บรรดามติ ประกาศ คําสัง่ และแนวปฏิบตั ิอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ข้อ 4 เงินสวัสดิการอาจได้มาจาก
(1) ทุนสวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผมู ้ อบให้
ข้อ 5 สหกรณ์จดั ให้มีสวัสดิการไว้บริ การแก่สมาชิก ดังนี้
(1) สวัสดิการเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรื อคู่สมรส
(2) สวัสดิการเงินเพื่อส่ งเสริ มทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(3) สวัสดิการเงินกรณี สมาชิกเจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุ
(4) สวัสดิการเงินบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากราชการ
(5) สวัสดิการของขวัญวันคล้ายวันเกิดสมาชิก
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้สวัสดิการตาม ข้อ 5 เฉพาะสมาชิก เท่านั้น

หมวดที่ 2
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ เกีย่ วกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส
ข้อ 7 สมาชิกหรื อคู่สมรสถึงแก่กรรมในขณะที่สมาชิกผูน้ ้ นั เป็ นสมาชิกและต้องเป็ น
สมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จํานวน 10,000 บาท และ
พวงหรี ดจากสหกรณ์ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
(2) คู่สมรส บิดา มารดา (ที่เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด) ของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ จํานวน 1,000 บาท และพวงหรี ดจากสหกรณ์ในวงเงินไม่เกิน 1,000
บาท
ข้อ 8 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้กบั บุคคล ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพแก่
ผูม้ ีรายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสื อแต่งตั้งผูร้ ับประโยชน์ หรื อ ทายาทโดยธรรมตามลําดับ
(2) ในกรณี คสู่ มรสสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพแก่
สมาชิก
เท่านั้น
ข้อ 9 เมื่อสมาชิกหรื อคู่สมรสถึงแก่กรรมให้ผมู ้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ แจ้ง
เป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการทราบ และยืน่ แบบคําขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามแบบที่
สหกรณ์กาํ หนดพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ถึงแก่กรรม หาก
พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว เป็ นอันถือว่าสละสิ ทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ข้อ 10 หลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรื อคู่สมรส
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทั้งของผูย้ นื่ และผูถ้ ึงแก่กรรม พร้อมแสดง
ฉบับจริ ง
(2) สําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผูย้ นื่ และผูถ้ ึงแก่กรรม พร้อมแสดงฉบับจริ ง
(3) สําเนาใบมรณบัตร พร้อมแสดงฉบับจริ ง
หมวดที่ 3
สวัสดิการเงินเพือ่ ส่ งเสริมทุนการศึกษาให้ แก่บุตรสมาชิก
ข้อ 11 ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่งๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการ
ข้อ 12 คุณสมบัติของผูร้ ับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก

(1) เป็ นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(2) ต้องไม่เป็ นบุตรของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้อย
(4) กําลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันการศึกษาของ
เอกชนที่ทางราชการรับรอง
(5) ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยนื่ คําขอรับทุน
(6) บุตรสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนการศึกษาได้เพียง 1 ทุน
(7) บุตรสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนการศึกษาปี เว้นปี เท่านั้น
(8) เมื่อบุตรสมาชิกยืน่ ขอรับทุนมากกว่าจํานวนทุนที่สหกรณ์กาํ หนดไว้ให้ใช้วิธี
จับสลากแทน
ข้อ 13 ผูข้ อรับทุนการศึกษาจะต้องยืน่ หลักฐานเอกสาร ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของ
ผูเ้ ป็ นสมาชิก
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับ
ทุนการศึกษา
ข้อ 14 คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบนี้
ข้อ 15 บุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 12 ที่ประสงค์จะขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิกนั้นให้ยนื่ หนังสื อขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด โดยยืน่ ต่อคณะกรรมการภายใน
กําหนดไว้ตามประกาศ
หมวดที่ 4
สวัสดิการเงินกรณีสมาชิกเจ็บป่ วยหรือประสบอุบัติเหตุ
ข้อ 16 กรณี สมาชิกเจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุตอ้ งเข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน ใน
โรงพยาบาลระนอง หรื อ โรงพยาบาลอื่น สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกผูน้ ้ นั ครั้งละ 500 บาทต่อคน
โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน ดังนี้
(1) สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่เจ็บป่ วยหรื อประสบอุบตั ิเหตุให้ไม่เกินคน
ละ 1 ครั้งต่อปี สิ้ นสุ ดปี ทางบัญชี
(2)ให้ยนื่ เอกสารหลักฐานใบรับรองรองแพทย์ หรื อสําเนาใบรับรองแพทย์เพื่อ
ขอรับเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่สมาชิกผูน้ ้ นั ออกจากโรงพยาบาล หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิ ทธิ์

หมวดที่ 5
สวัสดิการเงินบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ
ข้อ 17 สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จกรณี สมาชิกผูน้ ้ นั เกษียณอายุราชการหรื อลาออก
จากราชการขณะเป็ นสมาชิกและต้องเป็ นสมาชิกอย่างน้อยไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยได้รับเงิน ดังนี้
(1) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงิน 10,000 บาท
(2) สมาชิกที่ลาออกจากราชการจะได้รับเงิน 5,000 บาท
(3) ให้ยนื่ ขอรับเงินบําเหน็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เกษียณอายุราชการ หรื อ
วันที่
ได้รับอนุมตั ิให้ลาออกจากราชการ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิ ทธิ์
หมวดที่ 6
สวัสดิการของขวัญวันคล้ายวันเกิดสมาชิก
ข้อ 18 สมาชิกมีสิทธิได้ของขวัญวันคล้ายวันเกิด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็ นผูร้ ักษาตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

(นายนรเทพ อัศวพัชระ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
.

