ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสขพะเยา
จํากัด
ุ
ว่าด้ วยการสงเคราะห์ สมาชิ ก
พ.ศ. 2551
***************************
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บังคับ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข พะเยา จํา กดั
ข้อ 27 (7) และข้อ 107 (11) ที�ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ครั� งที� 1 วันที� 9 มกราคม 2551
ํ
่ วยการสงเคราะห์สมาชิก ดังตอไปนี
่
ได้กาหนดระเบี
ยบวาด้
�
หมวด 1
บททั�วไป
่ วยการ
ข้อ 1. ระเบียบนี� เรี ยกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั วาด้
สงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2551 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี� ใช้บงั คับตั�งแต่วนั ที�ประกาศเป็ นต้นไป
่
ี� ั
ข้อ 3. ในระเบียบนี� มีวตั ถุประสงค์เพื�อชวยเหลื
อในทางการเงินเกยวกบ
(1) การเกษียณอายุราชการของสมาชิ ก
(2) การศพของสมาชิ กหรื อคูส่ มรส หรื อบุตร หรื อบิดามารดา
ข้อ 4. ในระเบียบนี�
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพะเยา จํากดั
“ สมาชิ ก ” หมายถึ ง สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข พะเยา จํา กดั
ประเภทสามัญ
“คู่สมรส” หมายถึง คู่สมรสที�ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
“บุตร” หมายถึง บุตรที�ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก
ํ ดสมาชิก
“บิดา มารดา” หมายถึง ผูใ้ ห้กาเนิ
ข้อ 5. เงินเกษียณอายุราชการของสมาชิกหรื อเงินสงเคราะห์สมาชิก ได้มาจาก
(1) เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อ
(2) เงินซึ� งมีผอู้ ุทิศให้
่
ข้อ 6. การสงเคราะห์สมาชิก จะดําเนินการให้สมาชิกในกรณี ดงั ตอไปนี
�
่
่ นให้แกสมาชิ
(1) การเกษียณอายุราชการของสมาชิก จะจายเงิ
กที�มีอายุครบ 60 ปี
่ �น โดยได้รับเงินเกษียณอายุราชการ จํานวน 3,000 บาท
ในกรณี เกษียณอายุราชการเทานั
่ น
(2) การศพของสมาชิกหรื อคู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดามารดา สหกรณ์จะจายเงิ
่
ให้สมาชิกหรื อทายาท ดังตอไปนี
�

2.1 สมาชิกเสี ยชี วิต ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จํานวน 2,000 บาท และ
พวงหรี ด จํานวน 500 บาท
2.2 คู่สมรสเสี ยชี วิต ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จํานวน 1,000 บาท และ
พวงหรี ด จํานวน 500 บาท
2.3 บุตรเสี ยชี วิต ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จํานวน 1,000 บาท และ
พวงหรี ด จํานวน 500 บาท
2.4 บิดามารดาเสี ยชีวิต ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จํานวน 1,000 บาทและ
พวงหรี ด จํานวน 500 บาท
ข้อ 7. ในการขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิ ก ให้สมาชิกหรื อทายาทยื�นหลักฐานที�แสดงการ
เกษียณอายุราชการหรื อสําเนาใบมรณบัตร ภายใน 90 วัน นับแตวั่ นที� เกษียณอายุราชการหรื อวันที�
่
ํ
่ ว ถือวาสมาชิ
่
ถึงแกกรรม
เมื�อพ้นกาหนดระยะเวลาดั
งกลาวแล้
กหรื อทายาทสละสิ ทธิ� ในการขอรับ
่
่
ความชวยเหลื
อดังกลาว
ข้อ 8. คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาในการให้เงินสงเคราะห์สมาชิ กตามระเบียบนี�
ประกาศ ณ วันที� 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551

(ลงชื�อ) ชํานาญ หาญสุ ทธิ เวชกุล
(นายชํานาญ หาญสุ ทธิ เวชกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากดั

