ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวย ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่เสียชีวิต พ.ศ. 2562
......................................................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในขอบั ง คั บ ของสหกรณ ฯ ขอ 66 (8) และขอ 91 (10) ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 3/2562 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 ไดกําหนดระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการ
สงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่เสียชีวิต พ.ศ. 2562 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด วาดวย
ทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวที่เสียชีวิต พ.ศ.2562”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เป:นตนไป
ขอ 3. บรรดาประกาศ คํ าสั่ง มติ ระเบี ยบอื่น ใด ที่ ไดกํ าหนดไวแลวซึ่ งขัด หรือแยงกั บ ระเบี ยบนี้
ใหยกเลิกและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
4.1 ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่เสียชีวิต หมายถึง
( 1 ) เงินที่ไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญสามัญประจําปA
( 2 ) เงินซึ่งมีผูบริจาค
4.2 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ประกอบดวย
( 1 ) สมาชิกสามัญ
( 2 ) สมาชิกสมทบ (ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา)
ขอ 5. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเป:นสวัสดิการสงเคราะหเมื่อสมาชิกเสียชีวิตและหรือครอบครัว
สมาชิก โดยชอบดวยกฎหมาย
ขอ 6 สมาชิกที่เสียชีวิตมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ ตามหลักเกณฑ ดังนี้
สมาชิกสามัญ
ระยะเวลาการเป:นสมาชิก
แรกเขา – 4 ปA
4 – 8 ปA
8 – 12 ปA
12 – 16 ปA
16 - 20 ปA
20 ปAขึ้นไป

จํานวนเงิน
30,000
50,000
70,000
90,000
120,000
150,000

สมาชิกสมทบ (ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา)
ระยะเวลาการเป:นสมาชิก
จํานวนเงิน
2 – 4 ปA
15,000
4 – 8 ปA
20,000
8 – 12 ปA
25,000
12 – 16 ปA
30,000
16 – 20 ปA
35,000
20 ปAขึ้นไป
40,000

ขอ 7. สมาชิกสมทบ(ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา)จะไดรับสิทธิตามระเบียบฯนี้
จะตองเป:นสมาชิกสหกรณฯติดตอกันไมนอยกวา 2 ปA

ขอ 8. คูสมรส บิดา มารดา หรือบุตร โดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิก ซึ่งมิไดเป:นสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด เมื่อเสียชีวิต สมาชิกมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ ดังนี้
ทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ
คูสมรส
บิดา มารดา บุตร

สมาชิกสามัญ
6,000.3,000.-

สมาชิกสมทบ
(ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา)
6,000.3,000.-

กรณีที่สมาชิกตามระเบียบฯนี้ ตองออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิด และยังคงเป:น
สมาชิกสหกรณ เมื่อเสียชีวิตใหมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหฯตามหลักเกณฑในขอ 6 สําหรับ คูสมรส บิดา
มารดา และบุตร เมื่อเสียชีวิตใหมีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ ตามหลักเกณฑในขอ 8
ขอ 9. สหกรณจะสนั บ สนุ น คาพวงหรี ด หรื อ คาผาหอศพ ตามอั ต ราที่ กํ า หนดโดยมติ ข อง
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 10. เพื่อเป:นการชวยเหลือและสงเคราะหแกสมาชิกเป:นกรณีพิเศษ ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สามารถดําเนินการไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแตตองไมขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคตามระเบียบฯนี้ ทั้งนี้
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 11. สหกรณจะจายทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ ใหแกบุคคล ดังตอไปนี้
( 1 ) สมาชิกเสียชีวิต ใหจายทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ แกผูมีรายชื่อที่ระบุไวในหนังสือผูรับ
โอนประโยชนตามที่ทําไวกับสหกรณ
( 2 ) คูสมรส บิดา มารดา หรือ บุตร เสียชีวิต ใหจายทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ แกสมาชิก
ขอ 12. เมื่อสมาชิก หรือ คูสมรส หรือ บิดามารดา หรือ บุตร เสียชีวิตใหผูมีสิทธิรับทุนสวัสดิการ
สงเคราะหฯ แจงเป:นหนังสือเพื่อขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ ใหสหกรณทราบ พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร
สําเนาใบมรณะบัตร และสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก ภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันที่เสียชีวิต เพื่อให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ หากพนกําหนดนี้แลวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 13. สหกรณฯยอมทรงไวซึ่งสิทธิจะงดจาย หรือลดจํานวนลงนอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 หากปรากฏวาสมาชิก หรือคูสมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก ที่ขอรับทุน
สวัสดิการสงเคราะหฯ ไดกระทําความผิดกฎหมายโทษทางอาญา
ขอ 14. ใหประธานกรรมการ หรือ กรรมการอํานวยการ พิ จ ารณาจายทุ น สวัสดิ การสงเคราะห
ใหเป:นไปตามระเบียบนี้ การพิจารณาจายใหพิจารณาตามลําดับคํารองที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ และ
ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป
กําหนด ไว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

