
  

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
พ.ศ. 2565 

*********************** 
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ข้อ 72 (5) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด ข้อ 99                

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 49 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติ       
ให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ กรณีสมาชิก
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการ  

เพ่ือสงเคราะห์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
             ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการ เพ่ือ
สงเคราะห ์กรณีถึงแก่กรรม พ.ศ. 2554  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 

    “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
    “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
    “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด  
    “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด 
    “ผู้รับโอนประโยชน์” หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนาการตั้งผู้รับ    

โอนประโยชน์ 
  “ทายาท” หมายถึง ทายาทที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  “คู่สมรส” หมายถึง สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  “บิดามารดา” หมายถึง บิดามารดาผู้ให้ก าเนิดสมาชิก 

“บุตร” หมายถึง  บุตรโดยสายโลหิต  
  “เงินสวัสดิการ” หมายถึง  เงินที่สหกรณ์ฯจ่ายเพื่อช่วยเหลือในกรณีต่างๆ 

ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ของการใช้ระเบียบนี้ เพ่ือ 
          5.1  เพ่ือช่วยเหลือด้านการเงินเก่ียวกับการศพสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ถึงแก่กรรม 
          5.2  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บิดามารดา หรือคู่สมรส หรือบุตร ของสมาชิก 

สหกรณ์ฯ  ที่ถึงแก่กรรม 
           5.3  เพ่ือป้องกันความเสียหายทางด้านหนี้สินของสหกรณ์และแบ่งเบาภาระให้กับ  
สมาชิกสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้ค้ าประกัน  
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              ข้อ 6.  กรณีที่ สมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม  ให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์   
โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ดังนี้ 
                       6.1  ให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินสวัสดิการในเบื้องต้นเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ใน ข้อ 5.1 และ 5.2 โดยจ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนา
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  หรือบิดา มารดา หรือสามี/ภรรยา หรือบุตร หรือทายาท  โดยจา่ยตามเกณฑ์
อายุการเป็นสมาชิกของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ดังนี้ 
                             6.1.1  เป็นสมาชิก           น้อยกว่า 5 ปี    ได้รับ   5,000.00   บาท 
      6.1.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่    5 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ปี        ได้รับ  10,000.00  บาท 
      6.1.3  เป็นสมาชิกตั้งแต่  10 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 15 ปี       ได้รับ  15,000.00  บาท 
      6.1.4  เป็นสมาชิกตั้งแต่  15 ปีขึ้นไป               ได้รับ  20,000.00  บาท 
       เงินสวัสดิการที่ได้รับตา มข้อ 6.1 นี้ หากผู้รับโอนประโยชน์ หรือบิดามารดา หรือ
สามีภรรยา หรือบุตร หรือทายาทคนหนึ่งคนใดได้รับไปแล้ว บุคคลอ่ืนจะไม่สามารถยื่นขอรับสวัสดิการนี้
ได้อีก 
 6.2   ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ใน ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 โดยจ่ายตามเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิกของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 

ดังนี้ 
       6.2.1  เป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป  แต่น้อยกว่า   5 ปี ได้รับ   30,000.00 บาท 
       6.2.2  เป็นสมาชิกตั้งแต่  5 ปีขึ้นไป  แต่น้อยกว่า 10 ปี      ได้รับ   60,000.00 บาท 
       6.2.3  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 15 ปี      ได้รับ   90,000.00 บาท 
       6.2.4  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า  20 ปี    ได้รับ  120,000.00 บาท 
       6.2.5  เป็นสมาชิกตั้งแต่  20 ปีขึ้นไป ได้รับ  150,000.-  บาท  
 เงินสวัสดิการที่ได้รับตาม ข้อ 6.2 นี้ หากสมาชิกรายใดมีหนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์ฯ 

รวมถึงการได้รับทุนสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  ก็ให้หักช าระหนี้ทั้งหมด รวมทั้งเงินสวัสดิการ
ดังกล่าวก่อน ที่เหลือจึงจะจ่ายให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนาการตั้ง     

ผู้รับโอนประโยชน์  หรือบิดา มารดา หรือสามี/ภรรยา หรือบุตร หรือทายาท 
 ข้อ 7.   การขอรับเงินและการจ่ายเงินให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
                           7.1  การใช้สิทธิตามระเบียบนี้ก าหนดไว้ภายในหนึ่งปี   นับแต่วันที่สมาชิก           
ถึงแก่กรรมหรือวันที่ผู้รับโอนผลประโยชน์ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทาง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่กรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ   
ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน 
         ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์  ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อ
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดี
ให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น      
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                         7.2  เมื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์    
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ โดยการยื่นหลักฐาน อันได้แก่ ใบมรณบัตร 

ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เสียชีวิต และผู้รับสิทธิ) ส าเนาบัตรประชาชน (ผู้เสียชีวิต และผู้รับสิทธิ) ส าเนา   

ใบทะเบียนสมรสให้ครบถ้วน การรับเงินในข้อ 6.1 สามารถรับเงินได้ในเบื้องต้นทันที เมื่อแสดงเอกสาร
หลักฐานครบ  แต่การรับเงินใน ข้อ 6.2  กรณีที่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมมีพันธะหนี้สินค้างอยู่กับสหกรณ์ฯ  

หรือได้รับทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสไปแล้ว จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพ่ือ
การหักลบกลบหนี้ และหักทุนสวัสดิการดังกล่าวออกก่อน 
                          7.3   กรณีที่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมมิได้ระบุชื่อบุคคลใดไว้ ในหนังสือเจตนาการตั้งผู้รับ
โอนประโยชน์ การจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าว  สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้กับผู้จัดการมรดกของสมาชิก            

ที่ถึงแก่กรรม ตามค าสั่งศาลเท่านั้น 
 ข้อ 8.  การนับเวลาการเป็นสมาชิก นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงเกษียณอายุ
ราชการของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ที่เกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี 
   ข้อ 9.  การพิจารณาให้สวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีถึงแก่กรรมในระเบียบดังกล่าวนี้
ให้ สหกรณฯ์ ใช้เงินหมวดทุนสาธารณประโยชน์ที่คณะกรรมการจัดสรรไว้เพื่อการนี้ 
              ข้อ 10.  นอกเหนือจากที่ระเบียบก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
    ข้อ 11.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
 

  
          (ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 

          ประธานกรรมการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 
 
 
  รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

(นายจ านงค์  ศรีแจ่ม) 
กรรมการและเลขานุการ 

 


