ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย พ.ศ. 2559
เพื+อให้การดําเนิ นการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพังงา จํากัด เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 2 (14)ข้อ 27(5) ดังนั5น จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ข้อ 66(8)และข้อ 91 (8)ที+ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ
ชุดที+ 34 ครั5งที+ 11/2559 วันที+ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559จึงกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด ว่าด้วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย พ.ศ. 2559ไว้ดงั ต่อไปนี5
ข้อ1. ระเบียบนี5 เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วย
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย พ.ศ. 2559”
ข้อ. 2. ระเบียบนี5ให้ถือและใช้บงั คับตั5งแต่วนั ที+ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559เป็ นต้นไป
ข้อ .3. บรรดา คําสั+ง ประกาศ มติ ระเบียบอื+นใด ในส่ วนที+ได้กาํ หนดไว้แล้ว ซึ+ งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี5 ให้ยกเลิก และให้ใช้ระเบียบนี5แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี5
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
( 1 ) สมาชิกสามัญ
( 2 ) สมาชิกสมทบที+ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสาธารณสุ ขในจังหวัดพังงา
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด
“ทุน” หมายถึงทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยใน 2 ลักษณะ คือ
1) ผูเ้ ข้ารับการรักษาพยาบาล หมายถึง สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย อันเกิดจากโรคภัยและอุบตั ิเหตุ
ที+ได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล กรณี เป็ นผูป้ ่ วยในตั5งแต่ 2 คืนเป็ นต้นไป โดยเบิกจ่ายเงินทุนจาก
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย ที+จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์
2) สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยด้วยโรคหรื อกลุ่มอาการของโรคที+สมควรได้รับการช่วยเหลือ ตามที+
คณะกรรมการกําหนด ประกอบด้วย โรคมะเร็ ง , โรคไตวายเรื5 อรัง (กรณี แพทย์วนิ ิ จฉัยให้ทาํ การฟอกไต) ,
โรคเอดส์ , อัมพาตครึ+ งซี กหรื อครึ+ งท่อน , โรคหัวใจ (กรณี แพทย์วนิ ิจฉัยให้มีการปลูกถ่ายหรื อเปลี+ยนอวัยวะ)
, ต้อหิ น , ตาบอดจากโรคเบาหวาน , โรคเบาหวานที+มีการสู ญเสี ยอวัยวะ , โรคหรื อกลุ่มอาการที+
คณะกรรมการเห็นควรให้ได้รับการช่วยเหลือ
โดยเบิกจ่ายเงินทุนจากทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
ที+จดั สรรจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์

ข้อ 5. การจ่ายเงิน
5.1การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผเู ้ จ็บป่ วยสมาชิกผูเ้ ข้ารับการรักษาพยาบาล
(กรณี เป็ นผูป้ ่ วยใน) จ่ายเป็ นเงินสดแก่สมาชิกประเภทที+ 1( สมาชิกสามัญ) จํานวน 1,000 บาท (หนึ+งพันบาท
ถ้วน) สมาชิกประเภทที+ 2 ( สมาชิกสมทบที+ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสาธารณสุ ขจังหวัดพังงา) จํานวน
500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)สมาชิกคนหนึ+งสามารถขอรับทุนนี5ได้คนละ 1 ครั5งต่อปี บัญชีสหกรณ์หลังจาก
การได้รับการรักษาพยาบาลภายใน 60 วัน
5.2การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยกรณี สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยด้วย
โรคหรื อกลุ่มอาการของโรคที+สมควรได้รับการช่วยเหลือ จ่ายเป็ นเงินสดแก่สมาชิกประเภทที+ 1( สมาชิก
สามัญ)จํานวน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) สมาชิกประเภทที+ 2 (สมาชิกสมทบที+ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา) จํานวน 1,000 บาท (หนึ+งพันบาทถ้วน) สมาชิกคนหนึ+งสามารถขอรับทุนนี5ได้
คนละ 1 ครั5ง ต่อปี บัญชีสหกรณ์
5.3ในกรณี สมาชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินทุน ไม่สามารถยืน+ เรื+ องขอรับทุนด้วยตนเองได้
ให้คู่สมรส หรื อ บุตร หรื อ ทายาทตามกฎหมายเป็ นผูย้ นื+ ขอรับทุน
5.4หลักฐานประกอบการยืน+ ขอรับเงินทุน
5.4.1 การขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยสมาชิกผูเ้ ข้ารับ
การรักษาพยาบาล และสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง
(1) แบบขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์ที+สหกรณ์จดั ทําขึ5น
(2) สําเนาบัตรประชาชน หรื อข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้านพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ใบรับรองแพทย์ (กรณี เจ็บป่ วยด้วยโรคหรื ออาการที+สมควรได้รับการ
ช่วยเหลือ)ภายใน 90 วันนับตั5งแต่วนั ออกใบรับรองแพทย์
(4) ใบรับรองการรักษาพยาบาล (กรณี เป็ นผูป้ ่ วยใน)
(5) ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดําเนิ นการ ตัวแทนหน่วย
ต้นสังกัด หรื อพื5นที+อาํ เภอ หรื อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอํานวยการ
5.4.2สมาชิกที+ขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย ต้องยืน+
หลักฐานการขอรับทุนต่อสหกรณ์ ในกรณี สมาชิกผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินทุน ไม่สามารถยืน+ เรื+ องขอรับทุน
ด้วยตนเองได้ให้ คู่สมรส หรื อ บุตร หรื อ ทายาทตามกฎหมายเป็ นผูย้ นื+ ขอรับทุน
ประกาศ ณ วันที+ 19 ตุลาคมพ.ศ. 2559

(นายบุญศักดิK รมยพร)
ประธานคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

