
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 79(5) 
และข้อ 113(14) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 53 
ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กำหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว        
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่
สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและ

ครอบครัว พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  
บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือมติอ่ืนใด ที่กำหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสวัสดิการแก่สมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิก 
ข้อ 5 ในระเบยีบนี้ 

  สหกรณ์   หมายความว่า สหกรณอ์อมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
สมาชิก    หมายความว่า   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 

ไมร่วมถึงสมาชิกสมทบ 
  ประธานกรรมการ หมายความว่า    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ 
จำกัด 

 คณะกรรมการ   หมายความว่า   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
อนามัยสุรินทร์ จำกัด 
 อุบัติเหตุ   หมายความว่า เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและทำให้
เกิดผลที่มิได้เจตนาหรือมุ่งหวังจนทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  หมายความว่า  ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบอาชีพ
การงานในอาชีพประจำหรืออาชีพอ่ืน ๆ 

 สูญเสียสายตา    หมายความว่า  ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้
ตลอดไป 
  อุบัติภัย   หมายความว่า   อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 
  อายุการเป็นสมาชิก  หมายความว่า ให้นับอายุการเป็นสมาชิกครั้งล่าสุดโดยไม่ให้
นับรวมอายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์เดิมที่โอนย้ายมา 



 ข้อ 6 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ความเห็น
ของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด  
 ข้อ 7 เงินที่จะนำเข้าบัญชีเงินทุนนี้ คือ 
  (1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีตามมติที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ข้อ 28(7) 
  (2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากบุคคลองค์การ หรือ
สถาบันเพื่อการนี ้

 

หมวด 2 
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก 

 ข้อ 8 ให้สหกรณ์จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) ให้ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก มีจำนวนทุนและจำนวนเงินแต่ละทุนเป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ ์
  (2) ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตร ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับถึงวัน รับสมัคร ซึ่งบุตร หมายถึงบุตรรวมถึงบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรของสมาชิกต้อง
กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาสำหรับปีนั้น ๆ ด้วยโดยสมาชิกและบุตรนั้นต้องไม่เป็นผู้
ได้รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกในปีที่ผ่านมา 
  (3) บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุนต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีสถานภาพ
เป็นโสดและต้องไม่เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ สมาชิกสามารถขอรับทุนได้สมาชิกละ 1 ทุนต่อบุตรต่อปี
เท่านั้น  

โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ 
ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา    ทุนละ 1,000 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทุนละ 1,500 บาท 
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค   ทุนละ 2,000 บาท 

  (4) สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ต้องยื่นคำขอรับทุนตามแบบพิมพ์
ของสหกรณ์ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 
  (5) ให้คณะกรรมการจัดให้มีการจับสลาก ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกจาก
รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1) ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำป ี
  (6) ให้คณะกรรมการประกาศผลการจับสลากตามข้อ 8 (5) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
  หากสมาชิกผู้ใดมีข้อทักท้วงผลการจับสลากให้แจ้งเป็นหนังสือกับประธานกรรมการภายใน 
7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจับสลากหากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสมาชิกผู้นั้นหมดสิทธิการทักท้วง
ดังกล่าว 
  (7) ให้สหกรณ์จ่ายเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกโดยการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ทั่วไปของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจับสลาก 



หมวด 3 
เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 

ข้อ 9 เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกตามหลักเกณฑ์ในแต่ละกรณี
ดังนี้ 

 (1) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสายตา จ่ายให้อัตราระหว่าง 2,000 บาทถึง 10,000 บาทตาม
ประเภทของการสูญเสีย ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 

 (2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
ก. เป็นสมาชิกตั้งแต ่        1 ปี ถึง  5 ปี    รายละ  15,000 บาท 
ข. เป็นสมาชิกเกินกว่า      5 ปี ถึง 10 ปี   รายละ  20,000 บาท 
ค. เป็นสมาชิกเกินกว่า    10 ปี ขึ้นไป    รายละ  25,000 บาท 

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขท่ีจำเป็นอ่ืนเกีย่วกับการจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 9 
โดยกำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 11 เงินสวัสดิการตามข้อ 9 ให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ 12 หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุครั้งใหม่ ให้มีสิทธิตามข้อ 9 ได้อีก 
 ข้อ 13 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินในข้อ9แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่จำเป็น เช่น ใบรับรอง
แพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอ่ืนใดที่จำเป็นต่อคณะกรรมการดำเนินการโดยกำหนดเวลายื่นขอรับ
สวัสดิการดังนี้ 

(1) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสายตาให้แจ้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่แพทย์ลงความเห็นรับรอง
การสูญเสียอวัยวะหรือสายตาเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 

(2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แจ้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แพทย์ลงความเห็นรับรอง
การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 14 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสายตา ให้จ่ายแก่สมาชิก 

(2) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้จ่ายแก่คู่สมรสหรือบุตร หรือบิดาหรือมารดา ตามลำดับ  
    ข้อ 15 กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและยังมีหนี้สินค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่จะ

จ่ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 มาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อนเว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและ
ความจำเป็น คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามควรแก่กรณี 

ข้อ 16 สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายเงินสวัสดิการ หากปรากฏว่าสมาชิกกระทำความผิดทาง
อาญา ยกเว้น การกระทำความผิดโดยประมาท 

ข้อ 17 ให้คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 9 ตามลำดับคำร้องขอ
ที่ยื่นขอรับเงินและต้องให้ผู้รับเงิน ทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ 

 

หมวด 4 
เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย 

สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ประสบอุบัติภัยตามสมควร 
ข้อ 18 สมาชิกที่มสีิทธิได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัย  ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสบ

อุบัติภัย 
 ข้อ 19 เงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติภัยจะจ่ายให้แก่สมาชิกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 



   (1)  เป็นสมาชิกตั้งแต่       2  ปี   ถึง  5 ปี    ไม่เกินรายละ  10,000  บาท 
  (2)  เป็นสมาชิกเกินกว่า    5  ปี   ถึง 10 ปี   ไม่เกินรายละ  15,000  บาท 
   (3)  เป็นสมาชิกเกินกว่า   10 ปี   ขึ้นไป      ไม่เกินรายละ  20,000  บาท 
  ในกรณีมีสมาชิกประสบอุบัติภัยเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกันการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 

ข้อ 20 เมื่อสมาชิกประสบอุบัติภัยให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานสำเนา
ทะเบียนบ้านที่ระบุหรืออำเภอรับรอง หนังสือรับรองการประสบภัยของส่วนราชการ และรูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่
ประสบอุบัติภัยถึงคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาขอรับเงินสวัสดิการภายในกำหนด 90 วัน นับแต่
วันที่ประสบอุบัติภัย เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 21 ให้คณะกรรมการดำเนินการ แต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คน เป็นผู้พิสูจน์การประสบอุบัติภัย
ของสมาชิกแล้วนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

 

หมวด 5 
เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกและคู่สมรสเสียชีวิต 

ข้อ 22 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (1) เป็นสมาชิกตั้งแต่        1  ปี ถึง   5 ปี   รายละ   20,000  บาท 
  (2) เป็นสมาชิกเกินกว่า     5  ปี ถึง 10 ปี   รายละ   30,000  บาท 
   (3) เป็นสมาชิกเกินกว่า    10 ปี ถึง 15 ปี    รายละ   40,000  บาท 

(4) เป็นสมาชิกเกินกว่า   15 ปี ถึง 20 ปี   รายละ   50,000  บาท 
(5) เป็นสมาชิกเกินกว่า   20 ปี ถึง 25 ปี   รายละ   70,000  บาท 
(6) เป็นสมาชิกเกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป รายละ  80,000   บาท 

ข้อ 23 คู่สมรสของสมาชิกผู้ใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์เมื่อถึงแก่กรรมให้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้  ในข้อ 22   

ข้อ 24 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตให้จ่ายแก่ผู้มีชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้ง 
ผู้รับโอนประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดาหรือมารดาหรือทายาทตามกฎหมายเป็นผู้รับตามลำดับ 
  (2) ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้จ่ายแก่สมาชิกเป็นผู้รับ 

ข้อ 25 เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการตามข้อ 24 แจ้งเป็นหนังสือขอรับ
เงินสวัสดิการพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสำเนาใบมรณะบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งแสดง
เอกสารฉบับจริงถึงคณะกรรมการดำเนินการ ภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต เมื่อพ้นกำหนดนี้
แล้วถอืว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 26 สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 22 และข้อ 23 หากปรากฏว่า
สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกกระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นกระทำความผิดโดยประมาท 

ข้อ 27 ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ตามข้อ 22 และข้อ 23 
ตามลำดับคำร้องขอที่ยื่นขอรับเงิน และต้องให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ 

 
   



หมวด 6 
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี 

ข้อ 28 สมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปีต้องเป็นสมาชิกผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ 

ข้อ 29 เงินสวัสดิการกรณีสมาชิกอายุครบ 60 ปี ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี จ่ายให้แก่สมาชิก
เพียงครั้งเดียวตามจำนวนอายุการเป็นสมาชิก คูณจำนวนอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สูงสุดไม่เกิน 100,000 
บาท ดังนี้ 

  อายุสมาชิก 25 ปีแรก จ่ายปีละ 2,000 บาท 
  อายุสมาชิก 25 ปีหลัง จ่ายปีละ 1,600 บาท 

 ข้อ 30 ให้สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงินตามข้อ 29 แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือ
หลักฐานอ่ืนใดที่จำเป็นพร้อมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงคณะกรรมการดำเนินการ ภายในกำหนด 90 วัน 
นับแต่วันที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ 29 ตามลำดับคำร้องที่ยื่น
ขอรับเงินและต้องให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์  

 

หมวด 7 
การประกันชีวิตและทรัพย์สิน 

 ข้อ 32 ให้สหกรณ์จัดให้มีการประกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับสมาชิกโดยสมัครใจ โดยการคัดเลือก 
ผู้ให้บริการประกันชีวิตและทรัพย์สินที่มีความม่ันคงเป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์อาจกำหนดให้มีส่วนลด
ของเบี้ยประกันสำหรับสมาชิกตามสมควร  
 ประเภทของการประกันชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ให้บริการ ส่วนลดของเบี้ยประกันตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนที่ 
จำเป็นให้คณะกรรมการกำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 
 

หมวด 8 
เงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก 

 ข้อ 33 สมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
 ข้อ 34 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิกดังนี้ 

(1) สำหรับศพบิดาหรือมารดา จ่ายให้แก่สมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นบุตร จำนวน 
5,000 บาท ต่อศพ ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ถึงแก่กรรมต้องมิได้เป็นสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก 

(2) สำหรับศพบุตรสมาชิกรวมบุตรบุญธรรมอายุไม่เกิน 25 ปี มีสถานภาพเป็นโสดทั้ง     
พฤตินัย และนิตินัยต้องมิได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ให้จ่ายแก่สมาชิกที่เป็นบิดาหรือมารดา จำนวน 5,000 
บาทต่อศพ  
 ข้อ 35 เมื่อบิดาหรือมารดาของสมาชิกได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นบุตรหรือ
เมื่อบุตรสมาชิกได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกที่เป็นบิดาหรือมารดา แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร 
สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรที่ถึงแก่กรรม พร้อมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึง
คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือขอรับเงินสวัสดิการ ภายในกำหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมเมื่อพ้น
กำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 



ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการสวัสดิการศพบิดามารดาและบุตร
ของสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ 

 

หมวด 9 
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 

 ข้อ 36 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น
คนไข้ในไม่น้อยกว่า 3 คืนติดต่อกัน จำนวน 2,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวต่อปี โดยต้องเป็นการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลยกเว้นกรณีคลอดบุตรปกติ ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป สมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับเงิน
ต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 ข้อ 37 ให้สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐาน
เอกสาร สำเนาบัตรประจำตัว และหลักฐานจากสถานพยาบาลรับรองการเป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 3 คืน 
พร้อมทั้งแสดงหลักฐานฉบับจริงถึงคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือขอรับเงินภายในกำหนด 90 วันนับตั้งแต่
วันที่ออกจากสถานพยาบาล เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 

ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้และให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์  

 

หมวด 10 
เงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

 ข้อ 38 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสซึ่งมีอายุ 70 ปีเป็นต้นไปตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ โดยจ่ายปีละครั้งจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต ดังนี้ 

(1) สมาชิกอายุ 70 ปี ถึงอายุ 75 ปี    รายละ   3,000  บาท 
  (2) สมาชิกอายุเกินกว่า 75 ปี ถึงอายุ 80 ปี   รายละ   3,500  บาท 
   (3) สมาชิกอายุเกินกว่า 80 ปีขึ้นไป     รายละ   4,000  บาท 
 สมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับเงินต้องเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 15 ปีและต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ
สหกรณ ์
 ข้อ 39 ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งแสดง 
ฉบับจริงถึงคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือขอรับเงินครั้งแรก เมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์หรือวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ เมื่อสมาชิกได้แจ้งดังว่านั้นแล้ว ในปีต่อไปให้สหกรณ์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
สมาชิกนั้น ๆ เป็นประจำทุกปีจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต หากสหกรณ์ทราบว่าสมาชิกเสียชีวิตภายหลังที่มีการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไปแล้วให้ทำการโอนเงินดังกล่าวออกเท่ากับจำนวนเงินที่โอนเข้าหลังสมาชิกเสียชีวิต
ไปแล้ว 

ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้และให้ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ 

 
 
 
 

 



หมวด 11 
เงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด 

ข้อ 40 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด ซึ่งหมายถึง เป็นโสดทั้งนิตินัยและพฤตินัย โดย
สมาชิกท่ีเป็นโสดซึ่งมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เป็นเงิน 4,000 บาทโดยจ่ายเพียงครั้งเดียว สมาชิกที่มีสิทธิ์ขอรับ
เงินต้องเป็นสมาชิก มาไม่น้อยว่า 10 ปี 
 ข้อ 41 ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมยื่นแบบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งทะเบียนบ้าน
ฉบับจริงถึงคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือขอรับเงินภายในกำหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
ผู้เป็นโสด เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 
  ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสดให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ และให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินให้สหกรณ์พร้อมรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
 

หมวด 12 
เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด 

ข้อ 42 สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 (2) เป็นบุตรคนแรกของสมาชิกโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ข้อ 43 เงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด ให้จ่ายให้แก่สมาชิกจำนวน 3,000 บาทต่อบุตร 
ข้อ 44 ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสำเนาใบสูติบัตรและสำเนาทะเบียน

สมรส ถึงคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือขอรับเงินภายในกำหนด 90 วันนับตั้งแต่วันคลอด เมื่อพ้นกำหนดนี้
แล้วถือว่าสละสิทธิ์ 
  ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอดให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้และให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์  
 

หมวด 13 
เงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร 

ข้อ 45 สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (2) ต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ข้อ 46 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร ให้แก่สมาชิก จำนวน 3,000 บาทต่อครอบครัว 
ข้อ 47 ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสำเนาใบจดทะเบียนสมรส สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและคู่สมรสพร้อมทั้งฉบับจริงถึงคณะกรรมการดำเนินการ 
เพ่ือขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรสครบ 10 ปี 
  ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตรให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้และให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์  
 

หมวดที่ 14 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 48 หลักเกณฑ์การนับอายุสมาชิก เพ่ือรับสวัสดิการของสหกรณ์ มดีังนี้ 



  1. ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตามที่สมัครครั้งล่าสุด 
  2. สมาชิกท่ีโอนย้ายมาจากสหกรณ์อ่ืนให้เริ่มนับอายุจากวันที่สหกรณ์รับโอน 
  3. สมาชิกที่แจ้งขอหยุดส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน จะไม่นำระยะเวลาที่หยุดส่งชำระหุ้นนั้นมา
รวมคำนวณเป็นอายุของการเป็นสมาชิก 
 ข้อ 49 การจา่ยเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของสหกรณ์ 
 ข้อ 50 การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ จะจ่ายได้ไม่เกินเงินทุนสวัสดิการที่ได้รับการจัดสรรจาก
กำไรสุทธิตามข้อบังคับ ข้อที่ 28 (7) เท่าท่ีมีอยู่เท่านั้น              

สหกรณ์จะลดจำนวนการจ่ายเงินสวัสดิการน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้เมื่อจำนวนเงินทุน
สวัสดิการตามวรรคแรกหมดลง หรือมีจำนวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  
 ข้อ 50 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
 

 บรรดาคำขอรับสวัสดิการของสมาชิกที่ยื่นไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการยื่นคำขอตาม
ระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
         (ดร.ทพ.นพรัศม์  เหลือล้นนิธิศ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 


