
  

 

ระเบียบ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

พ.ศ. 2554 

*********************** 

       อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 58 (9) และข้อ 83 (13) ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดท่ี 38  ครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 23 เมษายน 2554 ได้มีมติให้

ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

พ.ศ.2554  ดังนี้  

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากดั ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อ

สงเคราะห ์กรณีสมาชิถึงแก่กรรม พ.ศ. 2554” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที ่1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์

สมาชิกกรณีถึงแก่กรรม พ.ศ. 2552 และบทเฉพาะกาล ซึ่งประกาศ ณ วันที ่19 พฤษภาคม 2552 และบรรดา

ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติ อื่นใดท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีใช้ระเบียบนี้ ซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้  โดยให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “สมาชิก”   หมายถึง  สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

       ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “ผู้รับโอนประโยชน์” หมายถึง  บุคคลท่ีสมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนา 

       การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

  “ทายาท”   หมายถึง  ทายาทท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 

       และพาณิชย์ 

  “คู่สมรส”   หมายถึง  สามีหรือภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

  “บิดามารดา”  หมายถึง  บิดามารดาผู้ให้ก าเนิดสมาชิก 

“บุตร”   หมายถึง  บุตรโดยสายโลหิต  

  “เงินสวัสดิการ”  หมายถึง  เงินที่สหกรณ์ฯจ่ายเพื่อช่วยเหลือ 

                                                                                       ในกรณีต่างๆ 



 2/3 

 
ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ของการใช้ระเบียบนี้ เพื่อ 

          5.1  เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินเกี่ยวกับการศพสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีถึงแก่กรรม 

          5.2  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่บิดามารดา หรือคู่สมรส หรือบุตร ของสมาชิกสหกรณ์ฯ 

                ท่ีถึงแก่กรรม 

           5.3  เพื่อป้องกันความเสียหายทางด้านหนี้สินของสหกรณ์และแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก 

                            สหกรณ์ฯในฐานะผู้ค้ าประกัน  

              ข้อ 6.  กรณีท่ี สมาชิกสหกรณ์ฯถึงแก่กรรม  ให้สหกรณ์ฯจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์  โดยมี

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้ 

                       6.1  ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการในเบ้ืองต้นเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในข้อ 5.1 และ 5.2 โดยจ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนาการต้ังผู้รับ

โอนประโยชน ์ หรือบิดา มารดา หรือสามี/ภรรยา หรือบุตร หรือทายาท  โดยจ่ายตามเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิก

ของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ดังนี้ 

                             6.1.1  เป็นสมาชิก           น้อยกว่า 5 ปี    ได้รับ   5,000.00   บาท 

      6.1.2 เป็นสมาชิกต้ังแต่    5 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี         ได้รับ  10,000.00  บาท 

      6.1.3  เป็นสมาชิกต้ังแต่  10 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 15 ปี         ได้รับ  15,000.00   บาท 

      6.1.4  เป็นสมาชิกต้ังแต่  15 ปีขึ้นไป               ได้รับ  20,000.00  บาท 

       เงินสวัสดิการท่ีได้รับตามข้อ 6.1 น้ี หากผู้รับโอนประโยชน์ หรือบิดามารดา หรือสามีภรรยา 

หรือบุตร หรือทายาทคนหนึ่งคนใดได้รับไปแล้ว บุคคลอื่นจะไม่สามารถยื่นขอรับสวัสดิการนี้ได้อีก 

 6.2   ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ในข้อ 5.2 และข้อ 5.3 โดยจ่ายตามเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิกของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ดังนี้ 

       6.2.1  เป็นสมาชิกต้ังแต่  6 เดือนขึ้นไป    แต่น้อยกว่า   5 ปี    ได้รับ   30,000.-    บาท 

       6.2.2  เป็นสมาชิกต้ังแต่  5 ปีขึ้นไป         แต่น้อยกว่า 10 ปี     ได้รับ   60,000.-    บาท 

       6.2.3  เป็นสมาชิกต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป        แต่น้อยกว่า 15 ปี     ได้รับ   90,000.-    บาท 

       6.2.4  เป็นสมาชิกต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป        แต่น้อยกว่า  20 ปี    ได้รับ  120,000.-   บาท 

       6.2.5  เป็นสมาชิกต้ังแต่  20 ปีขึ้นไป       ได้รับ  150,000.-  บาท  

 เงินสวัสดิการท่ีได้รับตามข้อ 6.2 น้ี หากสมาชิกรายใดมีหนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์ฯ รวมถึง

การได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ก็ให้หักช าระหนี้ท้ังหมด รวมท้ังเงินสวัสดิการดังกล่าวก่อน ท่ี

เหลือจึงจะจ่ายให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ท่ีสมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนาการต้ังผู้รับโอนประโยชน์  หรือบิดา 

มารดา หรือสามี/ภรรยา หรือบุตร หรือทายาท 

 ข้อ 7.   การขอรับเงินและการจ่ายเงินให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   7.1  การใช้สิทธิตามระเบียบนี้ก าหนดไว้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม หรือ

นับจากวันท่ีศาลมีค าพิพากษาว่าเป็นบุคคลสาบสูญ เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว เป็นอันหมดสิทธิในการขอรับสวัสดิการ

ตามระเบียบนี้ 
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                          7.2  เมื่อสมาชิกสหกรณ์ฯถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์กรณี

สมาชิกถึงแก่กรรม  แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ โดยการย่ืนหลักฐาน อันได้แก่ ใบมรณะบัตร ส าเนา

ทะเบียนบ้าน (ผู้เสียชีวิต และผู้รับสิทธิ) ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้เสียชีวิต และผู้รับสิทธิ) ส าเนาใบทะเบียนสมรส 

ให้ครบถ้วน การรับเงินในข้อ 6.1 สามารถรับเงินได้ในเบ้ืองต้นทันที เมื่อแสดงเอกสารหลักฐานครบ  แต่การรับ

เงินในข้อ 6.2  กรณีท่ีสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมมีพันธะหนี้สินค้างอยู่กับสหกรณ์ฯ  หรือได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูล

สมาชิกอาวุโสไปแล้ว จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อการหักลบกลบหนี้ และหักทุนสวัสดิการ

ดังกล่าวออกก่อน 

                          7.3   กรณีท่ีสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมมิได้ระบุชื่อบุคคลใดไว้ ในหนังสือเจตนาการต้ังผู้รับโอน

ประโยชน์ การจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าว สหกรณ์ฯจะจ่ายให้กับผู้จัดการมรดกของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  

ตามค าสั่งศาลเท่านั้น 

 ข้อ 8.  การนับเวลาการเป็นสมาชิก นับต้ังแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงเกษียณอายุราชการ

ของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ท่ีเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี 

   ข้อ 9.  การพิจารณาให้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีถึงแก่กรรมในระเบียบดังกล่าวนี้ให้ 

สหกรณ์ใช้เงินหมวดทุนสาธารณประโยชน์ ท่ีคณะกรรมการจัดสรรไว้เพื่อการนี้ 

               ข้อ 10.  นอกเหนือจากท่ีระเบียบก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

ตามความเหมาะสม 

  ข้อ 11.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที ่ …………………………………………… 

  
         
 

(นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 


