
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภูจ ากดั 
ว่าด้วยทุนประกนัความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

จังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั พ.ศ. 2560 
---------------------------------------------------- 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  พ.ศ. 
2554 ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 23 คร้ังพิเศษท่ี 6/2560 
เม่ือว ันท่ี 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.  2560 ให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวล าภู จ  ากัดว่าด้วยกองทุนประกันความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดั
หนองบวัล าภูจ  ากดั พ.ศ. 2560  ไวด้งัต่อไปน้ี   

ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่"ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากัด  ว่าด้วย
กองทุนประกนัความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภูจ ากัด พ.ศ.2560”และ
มีช่ือยอ่เรียกวา่  “กองทุน ปกส.” 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี                    

3.1  ระเบียบวา่ดว้ยกองทุนประกนัความเส่ียงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภูจ  ากดั พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 27 เดือนกนัยายน 2559 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีและ
ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

หมวดที ่ 1 
บทนิยาม  และวตัถุประสงค์ 

ข้อ 4. กองทุนน้ีมีวตัถุประสงค ์
4.1 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวติ  และช่วยเหลือสมาชิกท่ีทุพพลภาพ 
4.2 เพื่อคุม้ครองผูค้  ้าประกนัเงินกูข้องสมาชิก  และป้องกนัความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ข้อ 5. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์”หมายถึงสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ  ากดั 
“สมาชิก”หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ  ากัด  และมี

คุณสมบติัตามระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการด าเนินการ”หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 



“คณะกรรมการบริหาร”หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู  จ  ากดั 

“ผู้รับผลประโยชน์”  หมายถึง   คู่สมรสหรือทายาทท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย  หรือบุคคลผูซ่ึ้งสมาชิก
ไดแ้ต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผลประโยชน์จากเงินกองทุนตามระเบียบน้ีเม่ือสมาชิกเสียชีวิต  โดยมีหนงัสือแต่งตั้ง
ผูรั้บโอนประโยชน์มอบใหก้บัสหกรณ์ถือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

หมวดที ่2 
สมาชิกภาพและผู้รับผลประโยชน์ 

ข้อ 6.  สมาชิกท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกองทุนน้ี  จะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่  180 
วนั  ยกเวน้กรณีสมาชิกเสียชีวติโดยอุบติัเหตุ  และการเสียชีวติผดิธรรมชาติ 

ข้อ 7.  สมาชิกสมทบท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกองทุนน้ี  จะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อย
กวา่ 180 วนั  ยกเวน้กรณีเสียชีวติจากอุบติัเหตุ และการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ  และจะตอ้งเป็นสมาชิกท่ีส่งค่า
หุน้รายเดือน  อยา่งสม ่าเสมอเท่านั้นทั้งน้ี  นบัจากวนัท่ีระเบียบน้ีประกาศใช ้

ข้อ 8.  ผูท่ี้พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  
ไม่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากกองทุนน้ี 

หมวดที ่3 
ทีม่าของกองทุน 

ข้อ 9. ท่ีมาของกองทุน 
 9.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 9.2  ก าไรสุทธิประจ าปีตามขอ้บงัคบั  ขอ้ 28 (6) 
 9.3  ดอกผลกองทุน 
 9.4  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให้ 
 9.5  รายไดอ่ื้น ๆ 
เงินกองทุนตามขอ้ 9.1 ให้คณะกรรมการบริหารเสนองบประมาณประจ าปีเพื่อให้คณะกรรมการ

ด าเนินการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผูกพนัประจ าปี  จ  านวนปีละไม่ต ่ากว่า  
300,000  บาท (สามแสนบาทถว้น)  สมทบเป็นเงินกองทุนเงินกองทุนตามขอ้ 9.2  คณะกรรมการด าเนินการ
อาจเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อขอจดัสรรก าไรสุทธิจ านวนหน่ึงสมทบเป็นเงินกองทุนก็ได ้

ข้อ 10. เงินกองทุน ตามขอ้  9 ใหน้ าสมทบเขา้บญัชีกองทุนประกนัความเส่ียงในหมวดทุน 
 
 
 
 



หมวดที ่ 4 
การบริหารกองทุน 

ข้อ 11. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะ  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนและมีหนา้ท่ีเสนอขอตั้ง
งบประมาณประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

ข้อ 12. ใหผู้ต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบการบริหารกองทุนโดยต าแหน่ง  มีหนา้ท่ี  
12.1 เป็นตวัแทนสมาชิกท าหนา้ท่ีตรวจสอบติดตามเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานของ

กองทุน 
12.2 รับเร่ืองร้องเรียนจากสมาชิกเพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงานกองทุน 
12.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการกองทุนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ และ ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
ข้อ 13. เม่ือสมาชิกเสียชีวิต  หรือ  ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวรโดยการวินิจฉัยของแพทยห์รือคณะ

กรรมการบริหารกองทุนมีมติเห็นชอบ สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกหรือบุคคลผูรั้บ
ผลประโยชน์หรือทายาท  ตามอายกุารเป็นสมาชิก  ดงัน้ี 

13.1 กรณีเป็นสมาชิกสามญั 
 1) ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกต ่ากวา่ 10 ปี  สหกรณ์จะจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 5,000 

บาท โดยเศษของเดือนเกิน 6 เดือนใหคิ้ดเป็นหน่ึงปี   
 2)  ส่วนสมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป  สหกรณ์จะจ่ายเป็นจ านวนเงิน

ทั้งส้ิน 50,000 บาท   
13.2 กรณีเป็นสมาชิกสมทบ 

 1)  ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกต ่ากว่า 5 ปี  จ่ายจ านวน 5,000 บาท โดยเศษของเดือนเกิน 6 
เดือนใหคิ้ดเป็นหน่ึงปี   

 2)  ส่วนอายกุารเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป  จ่ายจ านวน 10,000 บาท  
 

หมวดที ่ 5 
การขอรับเงินและการจ่ายเงิน 

ข้อ 14.  การขอรับเงิน 
14.1  กรณีสมาชิกเสียชีวิตให้บุคคลผูรั้บผลประโยชน์ยื่นแบบขอรับเงินกองทุนตามแบบท่ี

ก าหนดใหภ้ายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีสมาชิกเสียชีวติพร้อมดว้ย 
  1)  ส าเนาใบมรณะบตัรของสมาชิก 
  2)  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของสมาชิกและส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของผูรั้บเงิน 
  3)ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บผลประโยชน์ 
  4) ส าเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก (ถา้มี) 



  5)หลกัฐานท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนร้องขอเพิ่มเติม 
14.2 กรณีทุพพลภาพ ให้สมาชิกหรือทายาทหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายยื่นแบบค าขอรับความ

ช่วยเหลือตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  พร้อมแนบค าวนิิจฉยัแพทยป์ระกอบภายใน90วนั 
 ข้อ 15.  การจ่ายเงิน 

15.1 สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนตามข้อ 13  ให้กับสมาชิกผู ้ทุพพลภาพหรือผู ้รับ
ผลประโยชน์ตามล าดบัชั้นทางกฎหมาย  หรือตามหนังสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน์ท่ีสมาชิกได้ให้ไวก้บั
สหกรณ์ หรือพินยักรรมอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แลว้แต่กรณี 

15.2 การจ่ายเงินตามขอ้ 13 หากพบว่าสมาชิกมีหน้ีสินคา้งช าระอยู่กบัสหกรณ์สหกรณ์จะ
น าเงินกองทุนของสมาชิกท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพพึงได้รับ  น าไปช าระหน้ีท่ีสมาชิกคา้งอยู่กบัสหกรณ์
ทั้งหมดก่อน  หลงัจากนั้นจึงจะน าเงินส่วนท่ีเหลือไปจ่ายใหก้บัผูรั้บผลประโยชน์ 

 15.3 ประโยชน์จากกองทุนน้ี  สมาชิกมีสิทธ์ิไดรั้บเพียงคร้ังเดียว 
 ข้อ 16. ในกรณีท่ีมีเหตุตอ้งยกเลิกกองทุนน้ี  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจดัการช าระบญัชีให้
แล้วเสร็จภายใน  90 วนั  และหากมีเงินหรือทรัพย์สินเหลือให้น าเงินหรือทรัพย์สินสมทบกองทุน
สาธารณประโยชน์ 
 ข้อ 17. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 
           ศรายทุธ   สมศรี 

(นายศรายทุธ   สมศรี) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 
 


