ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด
ว่ าด้ วย การใช้ ทุนสวัสดิการสมาชิกเพือ่ สงเคราะห์ เกีย่ วกับการประสบอุบัตเิ หตุ พ.ศ. 2548

-------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อ 27 (7) และข้อ 107 (11) คณะกรรมการดาเนินการ
คณะที่ 10 ในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ได้กาหนดระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
สงเคราะห์เกี่ยวกับการประสบอุบตั ิเหตุ พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก
เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการประสบอุบตั ิเหตุ พ.ศ. 2548"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ทุนสวัสดิการสมาชิก ให้จดั สรรจากกาไรสุทธิประจาปี และหรื อตั้งเป็ นงบประมาณรายจ่ายเพือ่ สะสมไว้เป็ นทุน
สวัสดิการสมาชิก ส่ วนวิธีการ สหกรณ์จะดาเนินการเอง หรื อจะทาประกันกับบริ ษทั ประกันชีวติ ก็ได้
ข้อ 4 ในระเบียบนี้

"สหกรณ์"
"สมาชิก"
"คณะกรรมการ"
"ประธานกรรมการ"
"อุบตั ิเหตุ"

หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จากัด
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จากัด
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและทาให้เกิดผลที่มิได้เจตนาหรื อ
มุ่งหวังจนทาให้เสี ยชีวติ หรื อสูญเสี ยอวัยวะ และสายตาหรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง
"ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง" หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ใน
อาชีพประจาหรื ออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิง
"สูญเสียสายตา"
หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้
ข้อ 5 การให้เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
5.1 กรณี สูญเสี ยอวัยวะและสายตาภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ประสบอุบตั ิเหตุ มีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 มือสองข้างตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้าสองข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
หรื อสูญเสี ยสายตาสองข้าง

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

มือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือและสูญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าและสูญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือ
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้า
สูญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

กรณี สมาชิกสูญเสี ยอวัยวะและสายตา ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 5 ให้มีสิทธิได้รับเงินสูงสุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

-25.2 กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็ นไปติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ ประสบอุบตั ิเหตุ ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 50,000 บาท
5.3 สิ ทธิ์ในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุครั้งเดียวกันนั้น ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินรวมกันแล้ว ไม่
เกิน 50,000 บาท
5.4 ในกรณี ที่สมาชิก ประสบอุบตั ิเหตุเสี ยชีวติ ทันที หรื อเสี ยชีวติ ระหว่างได้รับการรักษาพยาบาลครั้งแรก
สมาชิกจะไม่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ โดยให้ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามระเบียบนี้
ข้อ 6 เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุตามระเบียบนี้ ให้เป็ นสิ ทธิ์เฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 7 ให้ผมู ้ ีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุ แจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร
ใบรับรองแพทย์ สาเนาทะเบียนบ้าน และหรื อ หลักฐานอื่นใดที่จาเป็ นถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกาหนดเวลา ดังนี้

7.1 กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ที่สูญเสี ยอวัยวะและสายตา
7.2 กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามที่ได้กาหนดไว้ขา้ งต้น แล้วแต่กรณี ให้เป็ นอันหมดสิ ทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 8 หากสมาชิกประสบอุบตั ิเหตุครั้งใหม่ ให้มีสิทธิ์ขอรับเงินตามสิ ทธิ์ในข้อ 5 ได้อีก
ข้อ 9 สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

9.1 กรณี สูญเสี ยอวัยวะและสายตา ให้จ่ายเงินแก่สมาชิก
9.2 กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้จ่ายเงินแก่สมาชิก หรื อผูร้ ับโอนประโยชน์ ตามลาดับ
9.3 กรณี ที่ไม่ได้ต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ก็ให้จ่ายเงินแก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจแก่
คณะกรรมการ ว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเงินจานวนดังกล่าว
ข้อ 10 กรณี ที่ทุนสวัสดิการสมาชิก ซึ่งที่ประชุมใหญ่จดั สรรจากกาไรสุทธิประจาปี และหรื อตั้งเป็ นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หากไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 5 ให้นาเงินสารองทัว่ ไปที่ต้ งั ไว้ในงบประมาณ
ประจาปี มาสารองจ่าย
ข้อ 11 ให้ประธานกรรมการ พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้ โดยให้พิจารณาตามลาดับคาร้องที่ยนื่ ขอรับเงินและต้องให้ผรู ้ ับเงิน ทาหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้ว
เสนอคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
ข้อ 12 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(นายชาเรื อง แห้วเพ็ชร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาญจนบุรี จากัด

