ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561
******************************************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ข้อ 75(8) และข้อ
103 (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 9 วันที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ส าธารณสุขเพชรบุรี จากัด ว่าด้ วย กองทุน
สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ กระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ส าธารณสุ ขเพชรบุ รี จากัด ว่าด้ว ยกองทุ นสวัส ดิ การ
สมาชิก (วันที่ 27 มกราคม 2561) บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการ และคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกาหนด
ไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 “กองทุน” หมายถึง กองทุนสวัสดิการสมาชิก
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“สมาคม” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เพชรบุรี จากัด
“เงิน สวัส ดิการ” หมายถึง เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
เพชรบุรี จากัด ที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติจ่ายให้กับสมาชิกตามระเบียบนี้
“เงินสมทบ” หมายถึง เงินสวัสดิการส่วนเพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการดาเนินการมีมติให้จ่ายกับ
สมาชิก โดยคานวณจากอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย (เป็นจานวนเต็มเดือน) คูณด้วย 500 บาท (ห้าร้อยบาท
ถ้วน) ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
“สมาชิกสมาคม” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เพชรบุรี จากัด
“ผู้รับโอนประโยชน์” หมายถึง ผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
“ทุพพลภาพ” หมายถึง คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งอันถึงที่สุดของศาล จนต้องออกจากราชการหรืองานประจา
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของกองทุน
(1) เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินสมทบเงินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
(2) เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการรายปีแก่สมาชิก ตามระเบียบว่า ด้วย สวัสดิการรายปีสมาชิก
พ.ศ. 2553

(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับสมาชิก
(5) เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยให้สมาชิกที่เคยจ่ายช่วยเหลือเงินกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พ.ศ. 2551
(6) เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกันที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติให้รับชาระหนี้
แทนผู้กู้ที่หมดความสามารถในการชาระหนี้แล้ว
ข้อ 6 ที่มาของเงินกองทุน
(1) จากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
(2) เงินที่ได้รับเป็นค่าสนับสนุนจากบริษัทประกันชีวิต
(3) เงินบริจาคจากแหล่งอื่นๆ
ข้อ 7 การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบนี้ โดยจ่าย ดังนี้
7.1 กรณี สมาชิกผู้นั้ นเสี ยชีวิตกองทุนจะจ่ายเงินให้ กับผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาทตาม
กฎหมาย ของสมาชิกผู้เสียชีวิตนั้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
7.2 กรณีสมาชิกผู้นั้นเสียชีวิตโดยกองทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาทตาม
กฎหมาย ของสมาชิกผู้เสียชีวิตนั้น โดนจ่ายผ่านสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี
จากั ด ตามข้ อบั งคั บ ของสมาคม ข้อ 20 โดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการด าเนิ น การของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเพิ่มเงินสมทบ
ให้อีกส่วนหนึ่งโดยคานวณจากอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ครั้งสุดท้าย (เป็นจานวนเต็มเดือน) คูณด้วย 500.- บาท (ห้า
ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
7.3 กรณีที่สมาชิกผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่และหมดความสามารถในการชาระหนี้ และคณะกรรมการมี
มติให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้เงินกู้แทนผู้กู้ หลังจากที่สหกรณ์ได้ดาเนินการติดตามหนี้สินจากผู้กู้จนถึงที่สุดแล้ว ให้จ่ายเงิน
จานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อชาระหนี้ หรือไม่เกินภาระหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่
การจ่ายเงินสงเคราะห์ตาม ข้อ 7.1 และ 7.2 สหกรณ์จะหักเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ชาระหนี้สินที่
สมาชิกผู้นั้นคงค้างไว้กับสหกรณ์ก่อน หากยังคงมีหนี้คงค้างหลังจากหักการจ่ายเงินสงเคราะห์ข้อ 7.1 และ 7.2 ส่วนที่
เหลือจึงจะจ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์ ตามวิธีการที่กาหนดไว้
การนับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน เศษของเดือนถ้าเกิน 15 วัน นับเป็น 1 เดือน
7.4 จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มตามโครงการประกันชีวิตกลุ่ม สาหรับ “สมาชิกสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข เพชรบุ รี จ ากั ด ” ให้ กั บ สมาชิ ก และจ่า ยสมทบค่ าเบี้ ย ประกั น ชี วิต กลุ่ ม ให้ กั บ สมาชิ ก ตามมติ
คณะกรรมการดาเนินการ
7.5 จ่ายเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกรายปี ตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ
7.6 สมาชิกที่ได้ทาประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งสหกรณ์จ่ายทั้งหมด และ/หรือร่วมจ่ายเบี้ยประกันชีวิต
ให้นั้น กรณีสมาชิกผู้นั้นเสียชีวิตและได้รับค่าสินไหมทดแทน สหกรณ์จะหักเงินค่าสินไหมเพื่อชาระหนี้สินที่สมาชิกผู้นั้น
คงค้างไว้กับสหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะจ่ายให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ ตามวิธีที่กาหนดไว้ต่อไป
ข้อ 8 กรณีสมาชิกผู้นั้นเสียชีวิต และเคยเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่ อนให้สหกรณ์จ่ายเงินแก่
สมาชิกเพิ่มอีกส่วนหนึ่งจานวนเท่ากับเงินที่สมาชิกได้จ่ายคุ้มครองเพื่อนสมาชิกไปแล้ว ตามระเบียบกองทุนเพื่อนช่วย
เพื่อน พ.ศ. 2551 ตามรายละเอียดแนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 9 ถ้าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่ออายุเกินกว่า 50 ปี บริบูรณ์ขึ้น ไป เมื่อเสียชีวิตสหกรณ์จะ
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกให้จานวนไม่เกินกว่าจานวนเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 200,000
บาท (สองแสนบาทถ้วน)
กรณีสมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิก เพื่อคานวณเงินสมทบ ตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติให้รับโอน และได้รับการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาจัดหาบริษัทประกันชีวิตตามความจาเป็นและเหมาะสม
ให้กับสมาชิก
ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด

