
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง  จํากดั 
ว่าด้วยการจัดสวสัดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.  2558 
…………………………………………………. 

            อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั   ขอ้  79 (8) ขอ้ 107(9) และขอ้ 107(11)   ท่ี
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 25  คร้ังท่ี 1   เม่ือวนัท่ี  5  พฤศจิกายน  2558  ไดก้าํหนด
ระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 
ข้อกาํหนดทัว่ไป 

ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง จาํกดั วา่ดว้ย การ
จดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558” 

ขอ้2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีมติ 
ขอ้3. ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ย สมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2558   วนัท่ี 3 มีนาคม 2558 

บรรดามติ ประกาศ คาํสัง่ และแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 3ในระเบียบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง   จาํกดั         
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง   จาํกดั   

       “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลระนอง   จาํกดั  

 ขอ้ 4 เงินสวสัดิการอาจไดม้าจาก 
(1) ทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(2) เงินและทรัพยสิ์นท่ีมีผูม้อบให ้ 

 ขอ้ 5 สหกรณ์จดัใหมี้สวสัดิการไวบ้ริการแก่สมาชิก ดงัน้ี 
(1) สวสัดิการเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส 
(2) สวสัดิการเงินเพื่อส่งเสริมทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
(3) สวสัดิการเงินกรณีสมาชิกเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุ 
(4) สวสัดิการเงินบาํเหน็จสมาชิกเกษียณอายรุาชการหรือลาออกจากราชการ 
(5) สวสัดิการของขวญัวนัคลา้ยวนัเกิดสมาชิก 

ขอ้ 6  สหกรณ์จะใหส้วสัดิการตาม ขอ้ 5 เฉพาะสมาชิก เท่านั้น 
 



 
 

หมวดที ่2 
สวสัดิการเงินสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส 

ขอ้ 7  สมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรมในขณะท่ีสมาชิกผูน้ั้นเป็นสมาชิกและตอ้งเป็น
สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 6   เดือน ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ  ตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

(1)  สมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ  จาํนวน 10,000   บาท และ
พวงหรีดจากสหกรณ์ในวงเงินไม่เกิน  1,000  บาท 

(2)  คู่สมรส  บิดา  มารดา  (ท่ีเป็นผูใ้หก้าํเนิด)  ของสมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงิน
สงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ  จาํนวน 1,000 บาท      และพวงหรีดจากสหกรณ์ในวงเงินไม่เกิน  1,000  
บาท 

ขอ้  8   สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพใหก้บับุคคล ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีท่ีสมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม ใหจ่้ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพแก่

ผูมี้รายช่ือท่ีระบุไวใ้นหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บประโยชน์  หรือ ทายาทโดยธรรมตามลาํดบั 
(2)  ในกรณีคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม ใหจ่้ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพแก่
สมาชิก 

เท่านั้น 
  ขอ้ 9  เม่ือสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรมใหผู้มี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ แจง้
เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการทราบ และยืน่แบบคาํขอรับเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพตามแบบท่ี
สหกรณ์กาํหนดพร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัถึงแก่กรรม  หาก
พน้กาํหนดเวลาดงักล่าว เป็นอนัถือวา่สละสิทธ์ิในการรับเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ 

ขอ้ 10 หลกัฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส 
(1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ทั้งของผูย้ืน่และผูถึ้งแก่กรรม พร้อมแสดง
ฉบบัจริง 
(2)  สาํเนาทะเบียนบา้น ทั้งของผูย้ืน่และผูถึ้งแก่กรรม พร้อมแสดงฉบบัจริง 
(3)  สาํเนาใบมรณบตัร  พร้อมแสดงฉบบัจริง 
 

หมวดที ่3 
สวสัดิการเงินเพือ่ส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก 

ขอ้ 11  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหน่ึงๆ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการ 
 ขอ้ 12  คุณสมบติัของผูรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 



 
 
  (1)  เป็นบุตรสมาชิก  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
  (2)  ตอ้งไม่เป็นบุตรของคณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
  (3)  มีความประพฤติเรียบร้อย 

(4)  กาํลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาของทางราชการ หรือสถาบนัการศึกษาของ
เอกชนท่ีทางราชการรับรอง 

(5)  ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนใดในปีท่ียืน่คาํขอรับทุน 
(6)  บุตรสมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิรับทุนการศึกษาไดเ้พยีง 1  ทุน 
(7)  บุตรสมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิรับทุนการศึกษาปีเวน้ปีเท่านั้น 
(8)  เม่ือบุตรสมาชิกยืน่ขอรับทุนมากกวา่จาํนวนทุนท่ีสหกรณ์กาํหนดไวใ้หใ้ชว้ิธี

จบัสลากแทน 
 ขอ้ 13 ผูข้อรับทุนการศึกษาจะตอ้งยืน่หลกัฐานเอกสาร  ดงัน้ี 

(1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐของ
ผูเ้ป็นสมาชิก 

  (2)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของบุตรท่ีขอรับ
ทุนการศึกษา 
 ขอ้ 14 คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาใหทุ้นการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบน้ี 

ขอ้ 15 บุตรสมาชิกท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 12  ท่ีประสงคจ์ะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกนั้นใหย้ืน่หนงัสือขอรับทุนตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยยืน่ต่อคณะกรรมการภายใน
กาํหนดไวต้ามประกาศ 
 

หมวดที ่4 
สวสัดิการเงินกรณสีมาชิกเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 

ขอ้ 16  กรณีสมาชิกเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน  ใน
โรงพยาบาลระนอง หรือ โรงพยาบาลอ่ืน  สหกรณ์จะจ่ายใหส้มาชิกผูน้ั้นคร้ังละ  500  บาทต่อคน  
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจ่ายเงิน  ดงัน้ี  

(1) สหกรณ์จะจ่ายเงินใหแ้ก่สมาชิกท่ีเจบ็ป่วยหรือประสบอุบติัเหตุใหไ้ม่เกินคน
ละ 1 คร้ังต่อปี ส้ินสุดปีทางบญัชี 

(2)ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐานใบรับรองรองแพทย ์หรือสาํเนาใบรับรองแพทยเ์พื่อ
ขอรับเงินภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีสมาชิกผูน้ั้นออกจากโรงพยาบาล  หากพน้
กาํหนดเวลาดงักล่าวถือวา่สละสิทธ์ิ 



 
 
 

    หมวดที ่5 
สวสัดิการเงินบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 

ขอ้  17 สมาชิกมีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จกรณีสมาชิกผูน้ั้น เกษียณอายรุาชการหรือลาออก
จากราชการขณะเป็นสมาชิกและตอ้งเป็นสมาชิกอยา่งนอ้ยไม่นอ้ยกวา่   5  ปี  โดยไดรั้บเงิน ดงัน้ี 

 (1) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการจะไดรั้บเงิน    10,000  บาท 
 (2) สมาชิกท่ีลาออกจากราชการจะไดรั้บเงิน  5,000  บาท  

(3) ใหย้ืน่ขอรับเงินบาํเหน็จภายใน  90  วนั  นบัแต่วนัท่ีเกษียณอายรุาชการ หรือ
วนัท่ี 

ไดรั้บอนุมติัใหล้าออกจากราชการ หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวถือวา่สละสิทธ์ิ 
 

    หมวดที ่6 
สวสัดิการของขวญัวนัคล้ายวนัเกดิสมาชิก 

             ขอ้ 18  สมาชิกมีสิทธิไดข้องขวญัวนัคลา้ยวนัเกิด  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์เป็นผูรั้กษาตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ   วนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2558 
   

    
 
         (นายนรเทพ  อศัวพชัระ) 

ประธานกรรมการ 
                                                                สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลระนอง  จาํกดั 
. 
 


