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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จํากดั 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดกิารของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  

พ.ศ. 2560  
--------------------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 79(8)  และขอ้ 107(8)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี  27  
คร้ังท่ี   5/2560   เม่ือวนัท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560    มีมติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  
วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เสียใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียน 
รับจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์และ 
สวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั วา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์และสวสัดิการ 
ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.  2560  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเสียทั้งหมด บรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดั 
หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4.  “ทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ” หมายถึง เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติใหจ้ดัสรร
จากกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์และหรือตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ ทั้งน้ี รวมถึงเงินซ่ึงมีผูอุ้ทิศใหห้รือบริจาคให ้
 ขอ้ 5.  ทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ   ใหจ่้ายในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เพ่ือช่วยเหลือเก่ียวกบัการศพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
(2) เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของของสมาชิก  คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
(3) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
(4) จ่ายเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกโดยทัว่ไป 
(5) จ่ายเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทัว่ไป 
(6) นอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ 6.  การขอทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ใหเ้สนอต่อกรรมการหน่วยงานหรือตวัแทน 
หน่วยงานตามแบบฟอร์มของสหกรณ์พร้อมแนบหลกัฐานตามท่ีสหกรณ์กาํหนดเสนอต่อประธานกรรมการผา่นผูจ้ดัการ เพ่ืออนุมติัและ
แจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทราบ ยกเวน้ ขอ้ 5 (3) (เพ่ือเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ)  ตอ้งพิจารณา
ในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการก่อนการอนุมติั 
 ขอ้ 7.  การพิจารณาใหทุ้นสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบเพื่อเป็นหลกัฐานในการพิจารณา 
ใหพ้ิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เท่าท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเท่านั้น และเม่ือไดพ้ิจารณาให ้
ทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ เพ่ือการใดๆ ในคราวหน่ึงๆ ไปแลว้ ใหถื้อวา่การพิจารณาสาํหรับเร่ือง
นั้นๆ เป็นอนัยติุ 
 ขอ้ 8.  จาํนวนเงินทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ท่ีอนุมติัจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 
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8.1  เพือ่การช่วยเหลอืเกือ้กลูเกีย่วกบัการศพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

         ทุนสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกใหจ่้าย เพ่ือช่วยเหลือเก่ียวกบัการศพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ขอ้ 50(2) ท่ีเสียชีวติตามเกณฑท่ี์กาํหนดดงัน้ี 
         (8.1.1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสมทบ 50(2) ครบ 1 ปีบริบูรณ์ ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือจาํนวน  100,000บาท 
         (8.1.2) เป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ 50(2) ไม่ถึง 1 ปี ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือ จาํนวน 50,000 บาท (ตอ้งผา่นมติ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการมีมติอนุมติัรับเป็นสมาชิก) 
  สหกรณ์จะจ่ายเก่ียวกบัการศพสมาชิก และสมาชิกสมทบขอ้ 50(2) ถา้มีหน้ีเงินกูทุ้กประเภทท่ีคา้งชาํระทางสหกรณ์ 
จะหกัชาํระหน้ีก่อน ถา้ไม่มีหน้ีคา้งชาํระสหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกตามเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บ 
ผลประโยชน์ของสมาชิกต่อไป โดยใหผู้รั้บผลประโยชน์ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ขอ้ 50(2) เสนอแบบฟอร์มการขอรับตามท่ี
สหกรณ์กาํหนด พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานสาํเนาใบมรณบตัร สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น ภายในกาํหนด 
365 วนั นบัแต่วนัท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ขอ้ 50(2) เสียชีวติเม่ือพน้กาํหนดน้ีถือวา่หมดสิทธิในการขอรับทุนสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือ 
ดงักล่าว 
  สหกรณ์ยอ่มทรงไวซ่ึ้งสิทธ์ิท่ีจะงดจ่ายหรือลดจาํนวนเงินทุนลงนอ้ยกวา่วงเงินท่ีกาํหนดได ้หากปรากฏวา่เงินทุน 
สาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่จดัสรรหมดหรือมีจาํนวนนอ้ยกวา่วงเงินท่ีกาํหนดไว ้
ในขอ้ 8.1.1 – 8.1.2  ซ่ึงสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ขอ้ 50(2) นั้น จะพึงมีสิทธิไดรั้บทุนสวสัดิการนั้น  

8.2  เพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิก 
(8.2.1)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ น้ี ครบ 1 ปีบริบรูณ์ เสียชีวติจะไดรั้บเงิน  จาํนวน  10,000 บาท 
(8.2.2)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ น้ี เกิน 1 ปีข้ึนไป เสียชีวิต จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามอายกุารเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ฯ คิดเป็นจาํนวนปีๆ ละ 10,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
  8.3  เพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชิกสมทบ 
        (8.3.1)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ น้ีครบ 1 ปีบริบูรณ์ เสียชีวติจะไดรั้บเงิน  จาํนวน  5,000 บาท 
        (8.3.2)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ น้ี เกิน 1 ปีข้ึนไป เสียชีวิต จะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามอายกุารเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ฯ คิดเป็นจาํนวนปีๆ ละ 5,000 บาท แต่สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสงเคราะห์ศพให้สมาชิกทีเ่สียชีวติตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดไว้โดยจ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
 งวดที ่1  จ่ายเป็นค่าทาํศพร้อยละ 20 ของจาํนวนเงินท่ีพึงไดรั้บ 
 งวดที ่2  เงินส่วนท่ีเหลือหลงัจากหกัจ่ายงวดท่ี 1 แลว้ ถา้สมาชิกมีหน้ีคา้งชาํระ ทางสหกรณ์จะหกัชาํระหน้ีก่อน ถา้สมาชิก 
ไม่มีหน้ีคา้งชาํระ สหกรณ์จะจ่ายเตม็ตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบใหแ้ก่ผูรั้บผลประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อไป 

8.4 เพือ่การสงเคราะห์เกีย่วกบัศพแก่คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา ทีช่อบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
(1) เป็นสมาชิกครบ 1 ปีบริบูรณ์   จะไดรั้บ  จาํนวน     1,000   บาท 
(2) เป็นสมาชิกเกิน 1 – 3 ปี    จะไดรั้บ  จาํนวน     2,000  บาท 
(3) เป็นสมาชิกเกิน 3 – 6 ปี            จะไดรั้บ  จาํนวน    3,000  บาท 
(4) เป็นสมาชิกเกิน 6 – 9 ปี            จะไดรั้บ  จาํนวน    4,000  บาท 
(5) เป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ เกิน 9 ปีข้ึนไป  จาํนวน    6,000  บาท 

8.5  เพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัศพคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ทีช่อบด้วยกฎหมายของสมาชิกสมทบ 
(1) เป็นสมาชิกครบ 1 ปีบริบูรณ์   จะไดรั้บ  จาํนวน       500  บาท 
(2) เป็นสมาชิกเกิน 1 – 3 ปี    จะไดรั้บ  จาํนวน    1,000  บาท 
(3) เป็นสมาชิกเกิน 3 – 6 ปี           จะไดรั้บ  จาํนวน    1,500  บาท 
(4) เป็นสมาชิกเกิน 6 – 9 ปี           จะไดรั้บ  จาํนวน    2,000  บาท 
(5) เป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ เกิน 9 ปีข้ึนไป  จาํนวน    3,000  บาท 



64

 
อายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะนบัจากวนัท่ีสหกรณ์ฯ ไดรั้บค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ท่ีสมาชิกจะถือครบถว้นตามขอ้บงัคบั  
ขอ้ 34 

8.6  เพือ่เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
(1)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้     ทุนละ     1,000  บาท 

 (2)  ระดบัอุดมศึกษา                    ทุนละ     1,500  บาท 
สาํหรับการจ่ายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกทุกคน ทางสหกรณ์อาจเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงจาํนวนทุนและระดบั

การศึกษาตามดุลยพินิจและมติของคณะกรรมการดาํเนินการ เพ่ือความเหมาะสม 
  8.7  เพ่ีอสนบัสนุนกีฬาสาธารณสุขในจงัหวดัน่าน ในแต่ละปี ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร 

8.8  สาํหรับการจ่ายเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมโดยทัว่ไป  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ดาํเนินการตามเหตุผล  และความจาํเป็นแต่ตอ้งไม่เกินรายละ 5,000  บาท 
  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและคล่องตวั หากมีกรณีจาํเป็นเร่งด่วนใหป้ระธานกรรมการหรือ 
รองประธานกรรมการพิจารณาอนุมติัจ่ายไดไ้ม่เกินคร้ังละ 5,000 บาท 
 ขอ้ 9.  ผูมี้สิทธ์ิไดรั้บทุน 

ก. กรณีทุนเพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก  คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา 
(1) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  ใหจ่้ายแก่ผูมี้รายช่ือระบุใหเ้ป็นผูรั้บโอนผลประโยชน์ตามหนงัสือ 

ตั้งผูรั้บโอนผลประโยชน์ตามลาํดบั 
(2) ในกรณีคู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา ถึงแก่กรรมใหจ่้ายแก่สมาชิกเป็นผูรั้บ 

ข. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
(1) เป็นบุตรของสมาชิกไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
(2) หนงัสือรับรองของสถานศึกษาหรือสาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน/นกัศึกษา 
(3) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(4) ศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาของทางราชการ  หรือสถาบนัเอกชนท่ีทางราชการรับรอง  
(5) ในปีท่ีขอรับทุนตอ้งกาํลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือระดบัชั้นอุดมศึกษาในปีสุดทา้ยเท่านั้น 
(6) ภายในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาตอ้งไม่ไดรั้บทุนส่งเสริมการศึกษาจากสหกรณ์ 
(7) บุตรสมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิขอรับทุนไดเ้พียง  1  ทุน 

                                (8)   ผูข้อรับทุนจะตอ้งยืน่ 
                -  ใบสมคัรขอรับทุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
 -  ใบรับรองของผูบ้งัคบับญัชาของบิดา หรือมารดา ซ่ึงมีตาํแหน่งตั้งแต่หวัหนา้หน่วยงานเป็นผูรั้บรอง   

ขอ้ 10.  การจ่ายเงินทุนเพ่ือการสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา  ใหผู้มี้สิทธิตามขอ้ 8.1 – 8.5 
เสนอแบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ เสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ พร้อมทั้งแนบหลกัฐานเอกสาร   
สาํเนาใบมรณบตัร  สาํเนาทะเบียนบา้น   สาํเนาบตัรประจาํตวัผูข้อรับ   พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  ภายในกาํหนด 365 วนั   
นบัแต่วนัถึงแก่กรรม เม่ือพน้กาํหนดน้ีแลว้เป็นอนัหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ 
  ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี จ่ายตามลาํดบัท่ียืน่ 
ขอรับการสงเคราะห์  การจ่ายเงินสงเคราะห์ใหจ่้ายตามระเบียบฯ  วา่ดว้ยทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและ 
สมาชิกสมทบ ขอ้ 8.4 และขอ้ 8.5  โดยให้ใช้สิทธิทีม่วีงเงนิสงเคราะห์สูงสุดเพยีง ศพละ 1 สิทธิเท่าน้ัน และใหท้าํหลกัฐานการจ่าย 
ทุกคร้ัง และเสนอใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกรายในการประชุมประจาํเดือน 
 ขอ้ 11.  การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ในกรณีสมาชิกประสบภยัธรรมชาติ 
ไดรั้บความเดือดร้อนในการใหค้วามช่วยเหลือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการตามเหตุผลและความเดือดร้อน แต่ตอ้ง 
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ไม่เกินรายละ  5,000 บาท  โดยทาํบนัทึกและแนบหลกัฐานเอกสาร รูปถ่ายสถานท่ีเกิดเหตุ  สาํเนาทะเบียนบา้น  สาํเนาบตัรประจาํตวั 
หนงัสือรับรองของเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการท่ีรับผดิชอบผา่นกรรมการหน่วยงานหรือผูแ้ทนหน่วยงานรับรองก่อนนาํส่งสหกรณ์ฯ 

ขอ้ 12.  ในการพิจารณาใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกนั้น ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ต่อไปน้ี 

(1) ใหค้ณะกรรมการจดัทาํประกาศการยืน่ใบสมคัรขอรับทุน จาํนวนทุน และกาํหนดระยะเวลาการขอรับทุนเป็น 
ประจาํทุกปี 

(2) ถา้ปีใดไม่มีผูข้อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือผูข้อรับทุนขาดคุณสมบติัตามขอ้ 9 ข.  กใ็หง้ดการ 
พิจารณาใหทุ้นส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสาํหรับปีนั้น 

(3) มอบทุนใหแ้ก่บุตรของสมาชิกทุกคนซ่ึงบิดาหรือมารดา เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน  
จาํกดั ตามใบสมคัรขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาท่ีส่งมาถึงสหกรณ์ภายในกาํหนดเวลาเท่านั้น 
  (4)   เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาหนงัสือขอรับทุนและอนุมติัใหจ่้ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาแลว้ให ้
บิดา หรือมารดา  นาํบุตรท่ีไดรั้บทุนน้ีไปรับเงิน ตามวนั  เวลา และสถานท่ีซ่ึงจะไดแ้จง้ใหท้ราบหรือโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษาเขา้
บญัชีของบิดา /มารดา ของผูท่ี้ไดรั้บทุน กรณีไม่สามารถเขา้รับทุนกไ็ด ้
 ขอ้ 13.  มติของคณะกรรมการดาํเนินการ ในการใชทุ้นสาธารณประโยชน์และสวสัดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ ตามขอ้ 5   
ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการดาํเนินการท่ีเขา้ประชุม   ยกเวน้ในกรณีขยายวงเงินในขอ้  8.7  ตอ้งให ้
ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 ขอ้ 14.  ใบสาํคญัเก่ียวกบัการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการสมาชิก   การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้นและ 
สวสัดิการสมาชิก ใหพ้นกังานผูจ่้ายเงินเรียกใบสาํคญัรับเงินจากผูรั้บเงินทุกราย  ดงัน้ี 
  (1)  ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ในฐานะเป็นผูจ้ดักิจการ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเองตอ้งมีใบสาํคญัรับเงิน หรือหลกัฐานการจดัทาํ  หรือจดัซ้ือโดยละเอียด 
  (2)  ถา้สหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการสมาชิก สมทบเพ่ือการใด ตอ้งใหผู้มี้อาํนาจในการจดัทาํ 
หรือผูมี้อาํนาจในการรับเงินนั้นออกหลกัฐานการรับเงินนั้น ๆ ใหแ้ก่สหกรณ์โดยครบถว้น  และถกูตอ้ง 

 เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินไปแลว้ทุกคราว    เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือรับผดิชอบในการจ่ายเงินดว้ย และจดัทาํรายงาน 
เสนอท่ีประชุมใหญ่เป็นประจาํทุกปี 

 ขอ้ 15.  สหกรณ์ยอ่มทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดจ่าย  หรือลดจาํนวนเงินทุนลงนอ้ยกวา่วงเงินท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 8.1 – 8.5 ได ้ 
หากปรากฏวา่ 

(1) สมาชิก  หรือคู่สมรส  หรือบุตร  หรือบิดา มารดา  ของสมาชิกท่ีขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม  เน่ืองจาก 
ตนกระทาํความผดิทางอาญา 
  (2)  เงินทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการสมาชิก ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่จดัสรรไวต้ามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์
หมด หรือมีจาํนวนนอ้ยกวา่วงเงินท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้  8  ซ่ึงสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิไดรั้บการสงเคราะห์ 
 ขอ้ 16.   ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วนัท่ี   1  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 

(นายนิยม    ศิริ) 
ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 


