
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั  
ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564 

---------------------------------------------------------------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู 

จ  ากดั  ขอ้ 79(8) และ ขอ้107(8) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 27 คร้ังท่ี  คร้ังท่ี 6/2564 วนัท่ี 26 

มีนาคม 2564  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  วา่

ดว้ยการใชทุ้นสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.  2564” 

 ข้อ  2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
 ข้อ  3. ในระเบียบน้ี   
  “เงินทุน” หมายความถึง   เงินทุนสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว  
  “สมาชิกและครอบครัว” หมายความถึง   สมาชิก คู่สมรส บุตร และบิดา มารดา ซ่ึงพกั
อาศยัอยูก่บัสมาชิก 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความถึง   คณะอนุกรรมการผูบ้ริหารทุนสวสัดิการและการ
สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว ตามขอ้ 7 
 ข้อ  4.   เงินท่ีจะน าเขา้บญัชีเงินทุน คือ 

(4.1) เงินท่ีสหกรณ์จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้.28(7) 
(4.2) เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(4.3) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากบุคคล องค์การหรือ

สถาบนัเพื่อการน้ี 
 ข้อ  5.  เงินทุนให้จ่ายเพื่อสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวของสหกรณ์ตาม
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 (5.1) เป็นการสงเคราะห์สมาชิกผูป้ระสบภยัพิบติัต่าง ๆ เช่น อคัคีภยั วาตภยั หรือ อุทกภยั 
เป็นตน้ 

 (5.2) เป็นการสงเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการศพของสมาชิก หรือ คู่สมรส หรือ บิดา มารดา 
หรือ บุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิก โดยใหจ่้ายตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 ก. กรณีสมาชิกสามญัเสียชีวติ 
 -เป็นสมาชิกสหกรณ์      ไม่ถึง  1 ปี จ่าย   3,000  บาท 
 -เป็นสมาชิกสหกรณ์         1 -   4 ปี จ่าย   5,000  บาท 
 -เป็นสมาชิกสหกรณ์         5 - 10 ปี  จ่าย   7,000  บาท 



 -เป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกวา่10 ปี จ่าย 12,000  บาท 
พร้อมจดัหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได ้มูลค่าไม่เกิน  500  บาท 

  ข. กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต  ให้จ่ายคร่ึงหน่ึงของสมาชิกสามญั พร้อมจดัหาพวงหรีด
หรือมอบเงินสดแทนก็ได ้มูลค่าไม่เกิน  500  บาท 

 ค. กรณีคู่สมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิกสามญัเสียชีวติ 
 -เป็นสมาชิกสหกรณ์        ไม่ถึง 1 ปี จ่าย 1,000 บาท 
 -เป็นสมาชิกสหกรณ์           1 -  4 ปี จ่าย 2,000  บาท 
 -เป็นสมาชิกสหกรณ์           5 -10 ปี จ่าย 3,000  บาท 
 -เป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกวา่ 10 ปี จ่าย 4,000  บาท 
พร้อมจดัหาพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได ้มูลค่าไม่เกิน   500  บาท 
ทั้งน้ี หากผูเ้สียชีวิตมีสถานะเป็นทั้งสมาชิกสมทบและคู่สมรถของสมาชิกสามญัใหใ้ชสิ้ทธิ

ขอ้ (5.2) ข. หรือ ค. เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น 
 ง. กรณีบิดาหรือมารดาหรือบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของสมาชิกสามญัเสียชีวติ 

ให้จดัพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได้ มูลค่าไม่เกิน  500  บาท หรือคณะกรรมการ 
ด าเนินการอาจพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป 

จ. กรณีคณะกรรมการด าเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เสียชีวติ 
ให้จดัพวงหรีดหรือมอบเงินสดแทนก็ได ้มูลค่าไม่เกิน  500  บาท และให้ร่วมเป็นเจา้ภาพ

สวดพระอภิธรรม โดยพิจารณาวงเงินตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 
 (5.3) เป็นการส่งเสริมขวญัก าลงัใจแก่สมาชิก กรณีวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก โดยให้จ่าย 

200 บาท ต่อคน โดยใหโ้อนเงินเขา้บญัชีประเภทออมทรัพยท์ัว่ไปของสมาชิกเจา้ของวนัเกิน 
 (5.4) เป็นการส่งเสริมขวญัก าลงัใจแก่สมาชิก กรณีสมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบท่ีรับ

เงินเดือนประจ าจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเกษียณอายรุาชการ หรือมีอายคุรบ 60 ปี โดยให้จ่ายตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

-เป็นสมาชิกสหกรณ์  นอ้ยกวา่  5 ปี จ่าย 1,000  บาท 
-เป็นสมาชิกสหกรณ์    6 - 10 ปี จ่าย 1,500  บาท 
-เป็นสมาชิกสหกรณ์  11 - 15 ปี จ่าย 2,000  บาท 
-เป็นสมาชิกสหกรณ์  16 – 20ปี จ่าย 2,500  บาท 
-เป็นสมาชิกสหกรณ์  21 - 25 ปี จ่าย 3,000  บาท 
-เป็นสมาชิกสหกรณ์  26 - 30 ปี จ่าย 3,500  บาท 
-เป็นสมาชิกสหกรณ์  31 - 35 ปี จ่าย 4,000  บาท 
-เป็นสมาชิกสหกรณ์ 36 ปี ข้ึนไป จ่าย 5,000  บาท 



  ให้สหกรณ์ ฯ ส่งหนังสือประกาศแจ้งสมาชิกไปทุกหน่วยงาน  และให้แต่หน่วยงาน
รวบรวมรายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บทุนสวสัดิการตามขอ้ (4)มายงัสหกรณ์ฯ เพื่อท าการมอบทุนสวสัดิการ 
ฯ ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของทุก ๆ ปี  

(5.5) เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

   -  ระดบัอนุบาล   ทุนละ   1,000  บาท 

   -  ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   1,500  บาท 

   -  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนละ   2,000  บาท 

 -  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,500  บาท 
                                        -  ระดบัอุดมศึกษา  ทุนละ   3,000  บาท 

-  ทุนส าหรับสมาชิก  ทุนละ   3,000  บาท 

ทั้งน้ีสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิไดรั้บทุนการศึกษาเพียง 1 ทุนต่อครอบครัวต่อปีและครอบครัว

สมาชิกท่ีเคยไดรั้บทุนการศึกษาไปแลว้ขอรับทุนการศึกษาใหม่ได ้แต่ตอ้งเวน้ระยะเวลา 3 ปี (ปีบญัชี) ส่วน

จ านวนทุนและเกณฑ์การคัดเลือกผูมี้คุณสมบัติผูท่ี้จะได้รับทุนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมโดยมติของ

คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดข้ึนอีกต่างหาก  

ให้คณะอนุกรรมการตาม ขอ้ 7 ก าหนดความชดัเจนเก่ียวกบัเง่ือนไขในการพิจารณาทุนเพื่อ

การศึกษา และประกาศใหส้มาชิกรับทราบโดยทัว่ถึงก่อนหรือในวนัรับสมคัรขอทุนการศึกษา  

(5.6) เป็นทุนในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงคเ์พื่อสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวของสหกรณ์ 

ข้อ  6. ในกรณีเงินทุนท่ีไดรั้บตามขอ้ 4 (3) หากเจา้ของทุนไดก้ าหนดเง่ือนไขหรือเจตนารมณ์ใด
ไวเ้ป็นหนงัสือ ใหถื้อเง่ือนไขและเจตนารมณ์นั้นเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบน้ี 

ข้อ  7.  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชุดหน่ึง เพื่อ

รับผิดชอบและด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองท่ีมอบหมายเป็นกรณี ๆ โดยเฉพาะ และให้น าระเบียบว่าด้วย

คณะอนุกรรมการ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ  8.  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดวิธีปฏิบติั หลกัเกณฑ์การด าเนินงานโดยให้

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั ระเบียบ เง่ือนไขหรือเจตนารมณ์ตามขอ้ 5, ขอ้ 6 และรายงานให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริม

สหกรณ์ทราบ  

ข้อ  9. คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจอนุมติัการจ่ายเงินเพื่อการน้ี โดยปฏิบติัตามระเบียบว่า

ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 



ข้อ  10. หา้มมิให้คณะกรรมการด าเนินการจ่ายเงินทุนนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคต์ามขอ้ 5 และ

ขอ้ 6 เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  หากมีการฝ่าฝืนคณะกรรมการด าเนินการผูส้ั่งจ่าย

จะตอ้งชดใชเ้งินคืนสหกรณ์ทั้งหมด 

ข้อ  11.  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ รายงานการใชจ่้ายเงินทุนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้ท่ี

ประชุมใหญ่ทราบ 

ข้อ 12. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการรักษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 มีนาคม พ .ศ. 2564 

 
(ดร.รติ  บุญมาก) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

 


