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วิสัยทัศน ์: เป็นสหกรณ์ชัน้น าที่มีความมั่นคง และสร้างคุณค่าให้กับสมาชกิได้อย่างย่ังยืน 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
 ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบอุบัติภัย 

พ.ศ. 2565 
*********************** 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2564 ข้อ 72 (5) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที ่9/2565       
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด       
ว่าด้วยสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 
            ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด  ว่าด้วยสวัสดิการ               

เพ่ือสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ. 2565  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.   ในระเบียบนี้ 
    “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
    “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
    “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด  
    “คณะอนุกรรมการสวัสดิการ ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์” หมายถึง  บุคคล 

ที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการสวัสดิการ  ศึกษาอบรม
และการประชาสัมพันธ์ 

    “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล จ ากัด 

    “ผู้รับโอนประโยชน์” หมายถึง  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือเจตนาการตั้ง        

ผู้รับโอนประโยชน์ 
    “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”  หมายถึง  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่ 

การงานใด ๆ ในอาชีพประจ าและอาชีพอ่ืน ๆ  ได้โดยสิ้นเชิง 
 “อุบัติภัย”   หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน ท าให้สูญเสียอวัยวะ  
ทรัพย์สิน และเวลา 

ข้อ 5.  วัตถุประสงค์ของการใช้ระเบียบนี้ มีดังนี้ 
 5.1  เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่บาดเจ็บและทุพพลภาพ  
 5.2  เพ่ือป้องกันความเสียหายทางด้านหนี้สินของสหกรณ์และแบ่งเบาภาระ 
                    ให้กับผู้ค้ าประกัน 
ข้อ 6.  ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติภัยนี้

จะต้องเป็นทายาทหรือผู้รับโอนประโยชน์ ตามท่ีสมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์เท่านั้น 
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ข้อ 7.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน มีดังนี้ 
    การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติภัย ให้คณะอนุกรรมการ

สวัสดิการ ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้พิจารณารายละเอียดและอนุมัติ ตามหลักเกณฑ ์

ดังนี้ 
กรณีสูญเสียอวัยวะ   พิจารณาดังนี้ 

7.1  สูญเสียมือ แขน ขา เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งข้างเดียว มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือ  30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

7.2  สูญเสียมือ แขน ขา เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง 2 ข้างหรือตั้งแต่ 2 อย่าง
ขึ้นไปมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

กรณีการสูญเสียสายตา  ให้หมายถึง สูญเสียการมองเห็นโดยสิ้นเชิง 
7.3  สูญเสียมือ แขน ขา เท้า หรือสายตา โดยมีใบความเห็นจากแพทย์ที่ให้ความเห็น

เกี่ยวกับการสูญเสียสมรรถภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเป็นผู้ประเมินความ
สูญเสียโดยให้ประเมินเป็นอัตราร้อยละของมือ แขน ขา เท้า ส่วนทางด้านสายตาต้องมีใบความเห็น
จากจักษุแพทย์เป็นผู้ประเมิน 

การจ่ายเงินกรณีดังกล่าวข้างต้นให้ค านวณจ่ายตามสัดส่วนความสูญเสียตามใบความเห็น
แพทย์ 

 7.4  บุคคลซึ่งสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและมีผลให้สมองและ
หรือจิตพิการอย่างติดตัว ซึ่งต้องอยู่ในการดูแลของผู้อื่น มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 75,000.00 บาท 

(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยต้องมีใบความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาและ
หรือจิตแพทย์ 

7.5  ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้ช่วยเหลือเฉพาะกรณีเป็น
อุบัติภัยเท่านั้น 

การวินิจฉัยการเจ็บป่วยของสมาชิกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการสวัสดิการ       

ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ 
ข้อ 8.  การขอรับเงินและการจ่ายเงิน 
กรณีสูญเสียอวัยวะจนถึงทุพพลภาพ 

      8.1  การติดต่อขอรับสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สมาชิก   กรณีประสบอุบัติภัย           

ให้ผู้มีสิทธิยื่นความจ านงพร้อมแนบหลักฐานเอกสารใบรับรองแพทย์  บัตรประชาชนหรือ              

บัตรประจ าตัวที่หน่วยราชการออกให้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว          

เป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงินนี้ 
 8.2  เมื่อสมาชิกรายใดทุพพลภาพ จนเป็นเหตุให้ทางราชการมีค าสั่งให้ออกจาก

ราชการ สหกรณ์จะจ่ายเงินตามที่มีสิทธิได้รับ  
อนึ่ง หากสมาชิกมีหนี้สินค้างช าระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะน าเงินที่สมาชิกพึงได้รับนี้ 

น าไปช าระหนี้ที่สมาชิกค้างอยู่กับสหกรณ์ทั้งหมดก่อน  จึงจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้แก่สมาชิกหรือ
ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ต่อไป 
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ข้อ 9.  การพิจารณาให้สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก  กรณีประสบอุบัติภัยในระเบียบ
ดังกล่าวนี้ให้สหกรณ์ใช้เงินจากทุนสาธารณประโยชน์  

ข้อ 10.  นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ก าหนด  หากมีปัญหาเรื่องการวินิจฉัยในการเจ็บป่วย       

ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  
ข้อ 11.  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
 

  
          (ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล) 

          ประธานกรรมการ 
             สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 


