
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากดั 

ว่าด้วย  กองทุนเพื�อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2557   

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

 ด้วยเห็นว่าเป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกัด      

วา่ดว้ยกองทุนเพื�อสวสัดิการ เพื�อใหเ้หมาะสมกบัการจ่ายสวสัดิการสมาชิก 

อาศยัอาํนาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั พ.ศ. 2554       

ขอ้ 71(7) และขอ้ 94(8) มติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 50 ครั� งที� 2/2558 เมื�อวนัที� 11 ธันวาคม 

พ.ศ.2557 ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยกองทุนเพื�อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปนี�  

หมวดที� 1 

ข้อกาํหนดทั�วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี� เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกัด ว่าด้วยกองทุน

สวสัดิการสมาชิก  พ.ศ. 2557 ” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที� 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

 ข้อ3 ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั  วา่ดว้ยกองทุนเพื�อสวสัดิการ

สมาชิก พ.ศ. 2556  และที�แกไ้ขเพิ�มเติมเสียทั�งหมด และใหใ้ชข้อ้ความในระเบียบนี�แทน 

  บรรดาประกาศ   มติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   ประกาศ หรือคาํสั�งอื�นใด ขดัหรือ

แยง้กบัขอ้กาํหนดซึ�งไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบนี�  หรือที�มีอยูก่่อนวนัมีผลบงัคบัใชร้ะเบียบนี�  ใหใ้ชร้ะเบียบนี�

แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี�  

  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั และเจา้หนา้ที�  

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

   “กองทุน” หมายถึง กองทุนเพื�อสวสัดิการและประกนัชีวิต ตามระเบียบนี�  

  “บุตร” หมายถึง บุตรตามความเป็นจริงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “ คู่สมรส” หมายถึง สามี ภรรยา โดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ

สุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “เจบ็ป่วย” หมายถึง การเจบ็ป่วยทุกชนิด เวน้แต่การเจบ็ป่วยที�เกิดจากการกระทาํโดย 

เจตนาของตนเอง 

 

 



                    “โรงพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ� งตั�งขึ�นถูกตอ้งตามกฎหมายเพื�อประกอบ 

รักษาพยาบาลตรวจวินิจฉยัโรคทาํการศลัยกรรม และใหบ้ริการรักษา พยาบาลเตม็เวลา  และมิไดเ้ป็นสถานที� 

ที�จดัใหเ้พื�อพกัผอ่นหรือพกัฟื� นหรือสถาบนัใดซึ�งคลา้ยคลึงกนั 

 “ผูป่้วยใน” หมายถึง สมาชิกที�ใชบ้ริการของโรงพยาบาลและแพทยล์งความเห็นใหอ้ยู ่  

รักษาตวัในโรงพยาบาลและมีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูป่้วยในของโรงพยาบาล 

  “ผูรั้บประโยชน์” หมายถึง บุคคลที�สมาชิกแต่งตั�งใหเ้ป็นผูรั้บประโยชน์ จากกองทุนโดย 

การแต่งตั�งนั�นตอ้งทาํเป็นหนงัสือและเก็บไวที้�สหกรณ์ 

 ข้อ 5 วตัถุประสงคข์องกองทุน 

5.1 เพื�อช่วยเหลือสมาชิกที�เจ็บป่วย และตอ้งอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล 

5.2 เพื�อช่วยเหลือทายาทของสมาชิกที�เสียชีวติ หรือบุคคลที�สมาชิกผูเ้สียชีวติแต่งตั�งให้เป็น

ผูรั้บประโยชน์ 

5.3 เพื�อคุม้ครองป้องกนัความเสียหายดา้นหนี� สินที�สมาชิกมีต่อสหกรณ์ 

5.4 เพื�อคุม้ครองและช่วยเหลือผูค้ ํ�าประกนัเงินกูข้องสมาชิก 

5.5 เพื�อเป็นสวสัดิการอื�น ๆ แก่สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 6 เงินกองทุนอาจไดจ้ากแหล่งต่าง  ๆ ดงัต่อไปนี�  

6.1 งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

6.2 กาํไรสุทธิประจาํปี 

6.3 เงินหรือทรัพยสิ์นที�มีผูบ้ริจาคให ้

6.4 เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนั 

6.5 รายไดอื้�น ๆ 

ข้อ 7  เงินกองทุนตามขอ้ 6.1 และ 6.2 ใหค้ณะกรรมการตั�งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือ 

กาํไรสุทธิประจาํปี ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร เป็นเงินกองทุนจนกวา่เงินกองทุนมีจาํนวนสิบลา้นบาท 

หลงัจากนั�นใหต้ั�งงบประมาณจากเงินกาํไรสุทธิประจาํปี เพื�อใหก้องทุนรักษาระดบัอยูจ่าํนวนสิบลา้นบาท 

 ข้อ 8  เงินกองทุนตามขอ้ 6.2 คณะกรรมการอาจจะเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ เพื�อขอจดัสรรกาํไรสุทธิ

ส่วนหนึ�งสมทบเป็นเงินกองทุน 

 ข้อ  9  เงินกองทุนอาจมีเกินกวา่สิบลา้นบาทก็ไดห้ากเป็นเงินที�ไดม้าตามขอ้ 6.3 

 ข้อ  10 สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือจากกองทุนนี�  จะตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัแต่วนัที�สหกรณ์รับผูน้ั�นเขา้เป็นสมาชิก 

 ข้อ  11 ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ที�บริหารและจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�  

 ข้อ  12  การจ่ายเงินกองทุน 

 

 



  12.1  จ่ายเป็นค่าเบี�ยประกนัสาํหรับทาํประกนัชีวติกลุ่มใหแ้ก่สมาชิก 

12.2  จ่ายให้สมาชิกกรณีเจ็บป่วยซึ� งตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หลงัจากที�แพทย์

อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยจะจ่ายเงินกองทุนให้ในอตัราคืนละ 500 บาท แต่ทั�งนี�

รวมกนัแลว้ในรอบปีบญัชีไม่เกิน 5,000.-บาท และให้อยูใ่นอาํนาจของผูจ้ดัการมีอาํนาจตรวจสอบให้

ถูกตอ้งและสั�งจ่ายได ้ ซึ� งเมื�อดาํเนินการแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

12.3  กรณีสมาชิกและเจา้หนา้ที�เสียชีวติสหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนใหแ้ก่บุคคลตามขอ้ 12.7 ดงันี�  

             (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่แรกเขา้    ถึง 6 เดือน         รายละ   100,000  บาท 

(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 6  เดือน     แต่ไม่เกิน 5 ปี      รายละ   800,000  บาท 

      (3) เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 5 ปี                            รายละ 1,000,000 บาท 

หากสมาชิกเสียชีวติจากประสบอุบติัเหตุหรือเสียชีวติเนื�องจากการปฎิบติัหนา้ที�สหกรณ์จ่าย

เงินกองทุนอีก 100,000 บาท 

              หากสมาชิกเสียชีวติจากการปฎิบติัหนา้ที� ปะทะสู้รบกบัผูร้้าย สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนอีก  

50,000  บาท 

                        การนบัเวลาการเป็นสมาชิกใหน้บัเฉพาะเวลาที�เป็นสมาชิกติดต่อกนัครั� งหลงัสุด 

12.4  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการรับขวญัทายาทใหม่ ใหแ้ก่สมาชิก ครั� งละ 1,000 บาท โดยจ่ายครั� ง

เดียวและกรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั�ง 2 คนใหข้อรับเงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงไดท้ั�งสองคน 

             12.5  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั� งเดียว จาํนวน 1,000 บาท 

และกรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั�ง 2 คน ใหข้อรับเงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงไดท้ั�งสองคน 

12.6  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการกรณีสมาชิกสาํเร็จการศึกษาตั�งแต่ระดบัปริญญาตรีขั�นไป  

             โดย จบปริญญาตรีรับ 1,000 บาท จบปริญญาโทรับ 2,000 บาท จบปริญญาเอกรับ 3,000  บาท 

  12.7  เมื�อสมาชิกรายใดเสียชีวติ สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนใหแ้ก่บุคคลหนึ�งบุคคลใด

ตามลาํดบัดงันี�  

   (1)  ผูรั้บประโยชน์ 

   (2)  คู่สมรส 

   (3) บุตร (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 

   (4) บิดา – มารดา 

             12.8  บุคคลผูมี้สิทธิขอรับเงินกองทุนเรียงตามลาํดบัตามขอ้ 12.7 ของสมาชิกที�เสียชีวติ ใหมี้

สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเบื�องตน้ไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท ทั�งนี� ใหอ้ยูใ่นอาํนาจของผูจ้ดัการมีอาํนาจสั�ง

จ่ายได ้เมื�อดาํเนินการแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

 

 

 



 ข้อ 13  การขอรับเงิน 

 13.1 กรณีสมาชิกเจบ็ป่วยให้สมาชิกหรือผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจยื�นแบบคาํ ขอรับเงินกองทุน

ตามที�คณะกรรมการกาํหนด พร้อมหลกัฐาน     ดงัต่อไปนี�  

(1) สาํเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล หรือหลกัฐานรับรองค่าใชจ่้ายจาก

โรงพยาบาล 

(2) หลกัฐานรับรองของแพทยจ์ากโรงพยาบาล 

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิกที�เจบ็ป่วย และสาํเนาบตัรประจาํตวัของผูไ้ดรั้บ

มอบอาํนาจ 

(4) เอกสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 

13.2 กรณีสมาชิกเสียชีวติ ให้ผูรั้บประโยชน์หรือบุคคลตาม ขอ้ 12.7 ยื�น แบบคาํขอรับ  

เงินกองทุนตามที�คณะกรรมการกาํหนด พร้อมดว้ย    หลกัฐานแลว้แต่กรณี ดงัต่อไปนี�  

(1) สาํเนาใบมรณะบตัรของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 

(2) สาํเนาทะเบียนบา้นที�มีชื�อสมาชิกผูเ้สียชีวติ 

(3) สาํเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรับเงิน 

(5) เอกสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 

13.3 กรณีจ่ายเป็นเงินรับขวญัทายาทใหม่ สมาชิกหรือผูรั้บมอบอาํนาจ ยื�นแบบคาํขอรับ

เงินกองทุน ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัคลอดบุตร หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว ถือวา่สมาชิกสละ

สิทธิ� ในการรับเงินสวสัดิการ พร้อมหลกัฐาน ดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรับเงิน 

        (2)  สาํเนาสูติบตัร 

13.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสวสัดิการมงคลสมรส สมาชิกหรือผูรั้บมอบอาํนาจ   ยื�นแบบคาํขอรับ

เงินกองทุน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัจดทะเบียนสมรส หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว ถือวา่สมาชิก

สละสิทธิ� ในการรับเงินสวสัดิการ พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรับเงิน 

        (2)  สาํเนาทะเบียนสมรส 

13.5  กรณีจ่ายเป็นเงินสวสัดิการกรณีสาํเร็จการศึกษาใหส้มาชิกยื�นแบบคาํขอรับเงินกองทุน

ภายใน 1 ปี นบัจากวนัสาํเร็จการศึกษา พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรับเงิน 

        (2)  หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา 

 

 



ข้อ  14  การยื�นคาํขอรับเงินกองทุนตามขอ้ 12.2 และ 12.3 ใหย้ื�นต่อสหกรณ์ภายใน 1 ปี นบัแต่ 

วนัที�เขา้อยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล หรือวนัที�เสียชีวติแลว้แต่กรณี หากพน้กาํหนดนี� ถือวา่สมาชิกหรือทายาท

ของสมาชิกผูเ้สียชีวติมีความประสงคที์�จะสละสิทธิในการขอรับเงินจากกองทุนนี�  

  สาํหรับกรณีสมาชิกผูเ้สียชีวิตไดแ้ต่งตั�งผูรั้บประโยชน์ โดยทาํเป็นหนงัสือและเก็บไวที้�

สหกรณ์ก่อนเสียชีวติ สหกรณ์จะติดต่อผูรั้บประโยชน์ตามที�อยูที่�แจง้ไวใ้หน้าํหลกัฐานมาขอรับทุน หากพน้

กาํหนดภายใน 1 ปี นบัตั�งแต่วนัที�ผูรั้บประโยชน์ควรจะไดท้ราบแห่งขอ้ความนั�น และยงัไม่มาติดต่อกบั

สหกรณ์ สหกรณ์จะถือวา่ผูรั้บประโยชน์ผูน้ั�นมีความประสงคที์�จะสละสิทธิ� ในการขอรับเงินจากกองทุนนี�  

เช่นกนั 

 ข้อ 15 เงินกองทุนที�จ่ายใหต้ามขอ้ 12.3 สหกรณ์ทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะจ่ายใหแ้ก่บุคคลตามขอ้ 12.7 และ

ขอ้วนิิจฉยัใด ๆ ของคณะกรรมการในทุกกรณีใหถื้อเป็นขอ้ยติุ 

              ข้อ 16  สหกรณ์ทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะงดจ่ายหรือลดจาํนวนเงินใหน้อ้ยกวา่หลกัเกณฑที์�กาํหนดไว ้โดย

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั หากปรากฏวา่ 

(1) เงินกองทุนมีจาํนวนนอ้ยมาก หรือหมดลง 

(2) กรณีสมาชิกเจบ็ป่วยหรือเสียชีวติพร้อมกนัหลายคนเป็นเหตุใหเ้งินกองทุนน่าจะไม่พอ

จ่ายในปีงบประมาณ 

ข้อ 17  ในกรณีที�มีเหตุตอ้งยกเลิกกองทุนนี�  ใหค้ณะกรรมการจดัการชาํระบญัชีให้แลว้เสร็จ 

ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที�ยกเลิก และหากมีเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุนเหลืออยูไ่ม่พอจ่ายใหแ้ก่สมาชิกตาม

สิทธิ ใหน้าํสมทบเป็นเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์ 

ข้อ 18  ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�  

 ประกาศ   ณ  วนัที� 11  ธนัวาคม  พุทธศกัราช  2557 

 

            ร้อยตาํรวจโท      

         (  สุวทิย ์ มากดว้ง ) 

                                                      ประธานกรรมการดาํเนินการ 

                                          สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

 

 

 

 

 


