
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากดั 
ว่าด้วย  สวัสดิการเก่ียวกับการจัดการศพและการสงเคราะห์ศพของสมาชิก 

และบุคคลในครอบครัวสมาชิก  
พ.ศ. 2562 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 79(8) และข้อ 107(11) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 21 คร้ังที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติก าหนดระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพและการ
สงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การจัดการศพและการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562  เปน็ต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
จัดการและการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2561 

3.2  ประกาศ ระเบียบอ่ืนใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพและการสงเคราะห์ศพของสมาชิก และบุคคลในครอบครัว
สมาชิก ให้จ่ายจากทุนสวัสดิการสมาชิก 

ข้อ 5.  ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  บุคคลในครอบครัวสมาชิก  หมายถึง  บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  
 
 



 

 

 
 ข้อ 6.  สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จัดส่งพวงหรีด (ในวงเงิน       
ไม่เกิน 600 บาท)  ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด เคารพศพ  และจ่ายเงินในการเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพ รายละ 400 บาท  ก่อนมีการฌาปนกิจศพ 

ข้อ 7.  สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อ
จัดการศพ จ านวน 2,000 บาท  โดยยื่นค าขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อจัดการศพพร้อมทั้งแนบหลักฐาน
เอกสารการ์ดเชิญงานพิธีศพ หรือส าเนาใบมรณะบัตร, ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม, ส าเนาบัตร
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ  ภายในเดือนกันยายนของปีเดียวกันกับปีที่ถึง     
แก่กรรม ยกเว้นเสียชีวิตในเดือนกันยายน ให้ขยายเวลาไปอีก 30 วัน หากพ้นก าหนดน้ีถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ 8.  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้ได้รับการสงเคราะห์ศพ ดังนี้ 
       8.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือน ถึง  2 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 10,000 บาท 
       8.2 เป็นสมาชิกเกินกว่า   2 ปี ถึง   4 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 20,000 บาท 
       8.3 เป็นสมาชิกเกินกว่า   4 ปี ถึง   6 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 30,000 บาท 
       8.4 เป็นสมาชิกเกินกว่า   6 ปี ถึง   8 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 40,000 บาท 
      8.5 เป็นสมาชิกเกินกว่า   8 ปี ถึง 10 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 50,000 บาท 
     8.6 เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี ถึง 12 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 60,000 บาท 
       8.7 เป็นสมาชิกเกินกว่า 12 ปี ถึง 14 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 70,000 บาท 

8.8 เป็นสมาชิกเกินกว่า  14 ปี ถึง 16 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 80,000 บาท 
       8.9 เป็นสมาชิกเกินกว่า  16 ปี ถึง 18 ปีบริบูรณ์  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จ านวน 90,000 บาท 
       8.10 เป็นสมาชิกเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ  จ านวน 100,000 บาท 

ข้อ 9.  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อระบุให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ตามหนังสือแต่งตั้งผู้ รับโอนประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้รับ
ตามล าดับ 

ข้อ 10.  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบและขอรับเงินสงเคราะห์ศพ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร ส าเนาใบมรณะบัตร, ส าเนา
ทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม, ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ศพ 
ภายในเดือนกันยายนของปีเดียวกันกับปีที่ถึงแก่กรรม ยกเว้นเสียชีวิตในเดือนกันยายน ให้ขยายเวลาไปอีก        
30 วัน หากพ้นก าหนดน้ีถือว่าสละสิทธิ์  

ข้อ 11.  สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายหรือลดจ านวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน   
ข้อ 8. ได้หากปรากฏว่าเงินทุนสวัสดิการสมาชิก ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ของสหกรณ์หมดลง หรือมีจ านวน
น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 8. ซึ่งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ 

 
 
 



 

 

 
ข้อ 12.  หากสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ ศพตามระเบียบนี้                  

มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ เงินอันพึงได้รับตาม ข้อ 8. คณะกรรมการจะพิจารณาหักใช้หนี้ให้แก่สหกรณ์เป็นอันดับ
แรกก่อน 

ข้อ 13.  ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และพิจารณา
ตามล าดับค าร้องที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์ และต้องจัดให้ผู้รับท าหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุกราย และ
ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกรายในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ 11  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

 
 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


