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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จํากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2560
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79(8) และข้อ 107(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 27
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เสี ยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และ
สวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเสี ยทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัด
หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. “ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ” หมายถึง เงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรร
จากกําไรสุ ทธิ ประจําปี ของสหกรณ์และหรื อตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ ทั้งนี้ รวมถึงเงินซึ่ งมีผอู้ ุทิศให้หรื อบริ จาคให้
ข้อ 5. ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้จ่ายในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(2) เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(3) เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(4) จ่ายเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกโดยทัว่ ไป
(5) จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ ไป
(6) นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 6. การขอทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ให้เสนอต่อกรรมการหน่วยงานหรื อตัวแทน
หน่วยงานตามแบบฟอร์ มของสหกรณ์พร้อมแนบหลักฐานตามที่สหกรณ์กาํ หนดเสนอต่อประธานกรรมการผ่านผูจ้ ดั การ เพื่ออนุมตั ิและ
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ ยกเว้น ข้อ 5 (3) (เพื่อเป็ นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ) ต้องพิจารณา
ในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการก่อนการอนุมตั ิ
ข้อ 7. การพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบเพื่อเป็ นหลักฐานในการพิจารณา
ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เท่าที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้
ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพื่อการใดๆ ในคราวหนึ่งๆ ไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสําหรับเรื่ อง
นั้นๆ เป็ นอันยุติ
ข้อ 8. จํานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่อนุมตั ิจ่ายให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
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8.1 เพือ่ การช่ วยเหลือเกือ้ กูลเกีย่ วกับการศพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้จ่าย เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ข้อ 50(2) ที่เสี ยชีวติ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดดังนี้
(8.1.1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสมทบ 50(2) ครบ 1 ปี บริ บูรณ์ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือจํานวน 100,000บาท
(8.1.2) เป็ นสมาชิก สมาชิกสมทบ 50(2) ไม่ถึง 1 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ จํานวน 50,000 บาท (ต้องผ่านมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการมีมติอนุมตั ิรับเป็ นสมาชิก)
สหกรณ์จะจ่ายเกี่ยวกับการศพสมาชิก และสมาชิกสมทบข้อ 50(2) ถ้ามีหนี้เงินกูท้ ุกประเภทที่คา้ งชําระทางสหกรณ์
จะหักชําระหนี้ก่อน ถ้าไม่มีหนี้คา้ งชําระสหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกตามเกณฑ์ที่กาํ หนดข้างต้นดังกล่าวให้แก่ผรู้ ับ
ผลประโยชน์ของสมาชิกต่อไป โดยให้ผรู้ ับผลประโยชน์ของสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ ข้อ 50(2) เสนอแบบฟอร์ มการขอรับตามที่
สหกรณ์กาํ หนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานสําเนาใบมรณบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน ภายในกําหนด
365 วัน นับแต่วนั ที่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ ข้อ 50(2) เสี ยชีวติ เมื่อพ้นกําหนดนี้ ถือว่าหมดสิ ทธิ ในการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
ดังกล่าว
สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ที่จะงดจ่ายหรื อลดจํานวนเงินทุนลงน้อยกว่าวงเงินที่กาํ หนดได้ หากปรากฏว่าเงินทุน
สาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่จดั สรรหมดหรื อมีจาํ นวนน้อยกว่าวงเงินที่กาํ หนดไว้
ในข้อ 8.1.1 – 8.1.2 ซึ่ งสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ ข้อ 50(2) นั้น จะพึงมีสิทธิ ได้รับทุนสวัสดิการนั้น
8.2 เพือ่ สงเคราะห์ เกีย่ วกับการศพของสมาชิก
(8.2.1) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้ ครบ 1 ปี บริ บรู ณ์ เสี ยชีวติ จะได้รับเงิน จํานวน 10,000 บาท
(8.2.2) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้ เกิน 1 ปี ขึ้นไป เสี ยชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามอายุการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ฯ คิดเป็ นจํานวนปี ๆ ละ 10,000 บาท แต่สูงสุ ดไม่เกินรายละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
8.3 เพือ่ สงเคราะห์ เกีย่ วกับการศพของสมาชิกสมทบ
(8.3.1) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้ครบ 1 ปี บริ บูรณ์ เสี ยชีวติ จะได้รับเงิน จํานวน 5,000 บาท
(8.3.2) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ นี้ เกิน 1 ปี ขึ้นไป เสี ยชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามอายุการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ฯ คิดเป็ นจํานวนปี ๆ ละ 5,000 บาท แต่สูงสุ ดไม่เกินรายละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
สหกรณ์ จะจ่ ายเงินสงเคราะห์ ศพให้ สมาชิกทีเ่ สี ยชีวติ ตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดไว้ โดยจ่ ายเป็ น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายเป็ นค่าทําศพร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่พึงได้รับ
งวดที่ 2 เงินส่ วนที่เหลือหลังจากหักจ่ายงวดที่ 1 แล้ว ถ้าสมาชิกมีหนี้คา้ งชําระ ทางสหกรณ์จะหักชําระหนี้ก่อน ถ้าสมาชิก
ไม่มีหนี้คา้ งชําระ สหกรณ์จะจ่ายเต็มตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในระเบียบให้แก่ผรู้ ับผลประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อไป
8.4 เพือ่ การสงเคราะห์ เกีย่ วกับศพแก่ คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา ทีช่ อบด้ วยกฎหมายของสมาชิก
(1) เป็ นสมาชิกครบ 1 ปี บริ บูรณ์ จะได้รับ จํานวน 1,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 1 – 3 ปี
จะได้รับ จํานวน 2,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกิน 3 – 6 ปี
จะได้รับ จํานวน 3,000 บาท
(4) เป็ นสมาชิกเกิน 6 – 9 ปี
จะได้รับ จํานวน 4,000 บาท
(5) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ เกิน 9 ปี ขึ้นไป จํานวน 6,000 บาท
8.5 เพือ่ สงเคราะห์ เกีย่ วกับศพคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ทีช่ อบด้ วยกฎหมายของสมาชิกสมทบ
(1) เป็ นสมาชิกครบ 1 ปี บริ บูรณ์ จะได้รับ จํานวน 500 บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 1 – 3 ปี
จะได้รับ จํานวน 1,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกิน 3 – 6 ปี
จะได้รับ จํานวน 1,500 บาท
(4) เป็ นสมาชิกเกิน 6 – 9 ปี
จะได้รับ จํานวน 2,000 บาท
(5) เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ เกิน 9 ปี ขึ้นไป จํานวน 3,000 บาท
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อายุการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะนับจากวันที่สหกรณ์ฯ ได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ที่สมาชิกจะถือครบถ้วนตามข้อบังคับ
ข้อ 34
8.6 เพือ่ เป็ นทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,000 บาท
(2) ระดับอุดมศึกษา
ทุนละ 1,500 บาท
สําหรับการจ่ายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกทุกคน ทางสหกรณ์อาจเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงจํานวนทุนและระดับ
การศึกษาตามดุลยพินิจและมติของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อความเหมาะสม
8.7 เพี่อสนับสนุนกีฬาสาธารณสุ ขในจังหวัดน่าน ในแต่ละปี ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
8.8 สําหรับการจ่ายเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและส่ วนรวมโดยทัว่ ไป ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการตามเหตุผล และความจําเป็ นแต่ตอ้ งไม่เกินรายละ 5,000 บาท
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและคล่องตัว หากมีกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนให้ประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการพิจารณาอนุมตั ิจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท
ข้อ 9. ผูม้ ีสิทธิ์ได้รับทุน
ก. กรณี ทุนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา
(1) ในกรณี สมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผมู ้ ีรายชื่อระบุให้เป็ นผูร้ ับโอนผลประโยชน์ตามหนังสื อ
ตั้งผูร้ ับโอนผลประโยชน์ตามลําดับ
(2) ในกรณี คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรมให้จ่ายแก่สมาชิกเป็ นผูร้ ับ
ข. กรณี ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิก
(1) เป็ นบุตรของสมาชิกไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(2) หนังสื อรับรองของสถานศึกษาหรื อสําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน/นักศึกษา
(3) มีความประพฤติเรี ยบร้อย
(4) ศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาของทางราชการ หรื อสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง
(5) ในปี ที่ขอรับทุนต้องกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อระดับชั้นอุดมศึกษาในปี สุ ดท้ายเท่านั้น
(6) ภายในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาต้องไม่ได้รับทุนส่ งเสริ มการศึกษาจากสหกรณ์
(7) บุตรสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน
(8) ผูข้ อรับทุนจะต้องยืน่
- ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์ มของสหกรณ์
- ใบรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของบิดา หรื อมารดา ซึ่ งมีตาํ แหน่งตั้งแต่หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูร้ ับรอง
ข้อ 10. การจ่ายเงินทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ให้ผมู ้ ีสิทธิ ตามข้อ 8.1 – 8.5
เสนอแบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร
สําเนาใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวผูข้ อรับ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง ภายในกําหนด 365 วัน
นับแต่วนั ถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วเป็ นอันหมดสิ ทธิ ในการรับเงินสงเคราะห์
ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ จ่ายตามลําดับที่ยนื่
ขอรับการสงเคราะห์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ข้อ 8.4 และข้อ 8.5 โดยให้ ใช้ สิทธิทมี่ วี งเงินสงเคราะห์ สูงสุ ดเพียง ศพละ 1 สิ ทธิเท่ านั้น และให้ทาํ หลักฐานการจ่าย
ทุกครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกรายในการประชุมประจําเดือน
ข้อ 11. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ในกรณี สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
ได้รับความเดือดร้อนในการให้ความช่วยเหลือให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการตามเหตุผลและความเดือดร้อน แต่ตอ้ ง

65

ไม่เกินรายละ 5,000 บาท โดยทําบันทึกและแนบหลักฐานเอกสาร รู ปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัว
หนังสื อรับรองของเจ้าหน้าที่ในส่ วนราชการที่รับผิดชอบผ่านกรรมการหน่วยงานหรื อผูแ้ ทนหน่วยงานรับรองก่อนนําส่ งสหกรณ์ฯ
ข้อ 12. ในการพิจารณาให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
(1) ให้คณะกรรมการจัดทําประกาศการยืน่ ใบสมัครขอรับทุน จํานวนทุน และกําหนดระยะเวลาการขอรับทุนเป็ น
ประจําทุกปี
(2) ถ้าปี ใดไม่มีผขู้ อรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรของสมาชิกหรื อผูข้ อรับทุนขาดคุณสมบัติตามข้อ 9 ข. ก็ให้งดการ
พิจารณาให้ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกสําหรับปี นั้น
(3) มอบทุนให้แก่บุตรของสมาชิกทุกคนซึ่ งบิดาหรื อมารดา เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน
จํากัด ตามใบสมัครขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาที่ส่งมาถึงสหกรณ์ภายในกําหนดเวลาเท่านั้น
(4) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาหนังสื อขอรับทุนและอนุมตั ิให้จ่ายเงินทุนส่ งเสริ มการศึกษาแล้วให้
บิดา หรื อมารดา นําบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงิน ตามวัน เวลา และสถานที่ซ่ ึ งจะได้แจ้งให้ทราบหรื อโอนเงินทุนส่ งเสริ มการศึกษาเข้า
บัญชีของบิดา /มารดา ของผูท้ ี่ได้รับทุน กรณี ไม่สามารถเข้ารับทุนก็ได้
ข้อ 13. มติของคณะกรรมการดําเนินการ ในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามข้อ 5
ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่เข้าประชุม ยกเว้นในกรณี ขยายวงเงินในข้อ 8.7 ต้องให้
ถือคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 14. ใบสําคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์น้ นั และ
สวัสดิการสมาชิก ให้พนักงานผูจ้ ่ายเงินเรี ยกใบสําคัญรับเงินจากผูร้ ับเงินทุกราย ดังนี้
(1) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ในฐานะเป็ นผูจ้ ดั กิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเองต้องมีใบสําคัญรับเงิน หรื อหลักฐานการจัดทํา หรื อจัดซื้ อโดยละเอียด
(2) ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผมู้ ีอาํ นาจในการจัดทํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วน และถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย และจัดทํารายงาน
เสนอที่ประชุมใหญ่เป็ นประจําทุกปี
ข้อ 15. สหกรณ์ยอ่ มทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิที่จะงดจ่าย หรื อลดจํานวนเงินทุนลงน้อยกว่าวงเงินที่กาํ หนดไว้ในข้อ 8.1 – 8.5 ได้
หากปรากฏว่า
(1) สมาชิก หรื อคู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดา มารดา ของสมาชิกที่ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เนื่องจาก
ตนกระทําความผิดทางอาญา
(2) เงินทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก ซึ่ งที่ประชุมใหญ่จดั สรรไว้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
หมด หรื อมีจาํ นวนน้อยกว่าวงเงินที่กาํ หนดไว้ในข้อ 8 ซึ่ งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิ ได้รับการสงเคราะห์
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จํากัด

