
 
 
 
 

ระเบยีบสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร  จํากัด 
วาดวย  การใชกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก 

เพื่อสวัสดิการสมาชิกทพุพลภาพสิน้เชิงหรอืบางสวน พ.ศ.2561 
------------------------------------------------ 

           อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณสื่อสารทหารจํากัด พ.ศ.2544  ขอ  79 (8) และบังคับ
สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 107(15)  ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 12/2561  เมื่อวันที่  6 กันยายน พ.ศ.2561  จึงกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสาร
ทหาร จํากัด วาดวย การใชกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิกเพ่ือสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงหรือ
บางสวน ไวดังน้ี 
   ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด  วาดวยการใชกองทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิกเพ่ือสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงหรือบางสวน พ.ศ.2561”  
   ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
   ขอ 3. กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิกเพ่ือสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงหรือ
บางสวน ไดมาจาก เงินกองทุนตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวย กองทุนสวัสดิการหรือการ
สงเคราะหสมาชิก พ.ศ.2557     
   ขอ 4. ในระเบียบน้ี 
   “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหต้ังขึ้น หรือดาเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
  “อุบัติเหตุ” หมายความวา เหตุการณใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยมิไดต้ังใจ หรอืมิไดคาดคิดมากอน และ
เปนผลใหเกิดความเสียหายแกรางกาย หรอืทรัพยสิน รวมถึงเหตุการณน้ันตองทาใหคนอ่ืนถึงแกความตาย บาดเจ็บ 
หรือทรัพยสินเสียหาย  
  “คนไขใน” หมายความวา ผูที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม โดยไดรับ
การวินิจฉัยและคาแนะนาจากแพทยใหนอนพักรักษาตัว ต้ังแต 6 ช่ัวโมงขึ้นไป  
  “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรือของรางกาย จนไมสามารถประกอบหนาที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจํา หรืออาชีพอ่ืนได โดยสิ้นเชิงตลอดไปอัน
เปนผลจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย หรือเช้ือโรค จนไมสามารถเคลื่อนไหวดวยลําพังตนเองได ถึงขั้นที่จะไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดทุกกรณี หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจที่ไมสามารถควบคุมสติอารมณไดในเวลาติดตอกันจน
แพทยผูวินิจฉัยลงความเห็นวาไมสามารถควบคุมได ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอ 5. กรณีทีส่มาชิกประสบอุบัติเหตุ… 
 
 



  ขอ 5. กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย เปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะอยางถาวร ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี  
   (1) มือต้ังแตขอมือขึ้นไป ทั้งสองขางขาด  
   (2) แขนทั้งสองขางขาด  
   (3) มือขางหน่ึงกับแขนขางหน่ึงขาด  
   (4) มือขางหน่ึงกับขาขางหน่ึงขาด  
   (5) แขนขางหน่ึงกับเทาขางหน่ึงขาด  
   (6) แขนขางหน่ึงกับขาขางหน่ึงขาด  
   (7) สูญเสียลูกตาทั้งสองขาง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไป 
หรือเสียความสามารถในการมองเห็นทั้งสองขาง  
   (8) โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง เปนเหตุใหมือ หรือแขนทั้งสองขาง หรือเทาและขา
ทั้งสองขางทางานไมเปนปกติ มีผลกับระบบขับถายปสสาวะ อุจจาระ ในลักษณะสญูเสยีสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง  
   (9) โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เปนเหตุใหสญูเสียความสามารถของรางกาย จนไม
สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันที่จําเปนได และตองมีผูอ่ืนมาชวยเหลือดูแล (อัมพาต) 
   ใหมสีิทธิไดรับเงินสวัสดิการชวยเหลือจากสหกรณ ตามหลักเกณฑระยะเวลาการเปนสมาชิก ดังน้ี 
 

ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ จํานวนเงินทุนสวัสดิการที่สมาชิกไดรับ 
ไมเกิน 10 ป 10,000 บาท 

เกิน 10 ป แตไมเกิน 15 ป 15,000 บาท 
เกิน 15 ป แตไมเกิน 20 ป 20,000 บาท 

ต้ังแตเกิน 20 ปขึ้นไป 30,000 บาท 
 

  ขอ 6. สําหรับสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ หรอืเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทางาน เปนเหตุใหสญูเสีย
อวัยวะ หรือสญูเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางสวน ในกรณีดังตอไปน้ี  
   (1) มือ ต้ังแตขอมือขึ้นไป ขาดหน่ึงขาง  
   (2) แขน ขาดหน่ึงขาง  
   (3) ขา ขาดหน่ึงขาง  
   (4) เทา ต้ังแตขอเทาขึ้นไป ขาดหน่ึงขาง  
   (5) สูญเสียลูกตาขางหน่ึง หรือสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นรอยละเกาสิบขึ้นไป หรือ
เสียความสามารถในการมองเห็นของตาขางใดขางหน่ึง 
   (6) โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เปนเหตุใหสญูเสียความสามารถของรางกายบางสวน
(อัมพฤกต) จนไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันที่จําเปนไดโดยสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ใหมีสทิธิไดรับเงินสวัสดิการ... 
  



  ใหมีสทิธิไดรับเงินสวัสดิการชวยเหลือจากสหกรณ ตามหลักเกณฑระยะเวลาการเปนสมาชิก ดังน้ี 
 

ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ จํานวนเงินทุนสวัสดิการที่สมาชิกไดรับ 
ไมเกิน 10 ป 5,000 บาท 

เกิน 10 ป แตไมเกิน 15 ป 7,500 บาท 
เกิน 15 ป แตไมเกิน 20 ป 10,000 บาท 

ต้ังแตเกิน 20 ปขึ้นไป 15,000 บาท 
  

  ขอ 7.สําหรับสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทางาน เปนเหตุใหสูญเสีย
อวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะบางสวน นอกเหนือจากขอ 6 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการและใหไดรับเงินสวัสดิการชวยเหลือจากสหกรณ ไมเกิน 5,000 บาท 
  ขอ 8. โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เปนเหตุใหสูญเสียความสามารถของรางกายบางสวน        
(อัมพฤกษ) จนไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันที่จําเปนไดโดยสะดวก แตตอมามีอาการของโรครุนแรงขึ้นจนไม
สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันที่จําเปนไดและตองมีผูอ่ืนมาชวยเหลือดูแล (อัมพาต) ใหไดรับเงินสวัสดิการ
ชวยเหลือจากสหกรณเพ่ิมขึ้นอีกกึ่งหน่ึงของที่ไดรับไปแลว     
  ขอ 9. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการเพ่ือสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ ใหแกสมาชิกที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ สหกรณครบถวนตลอดมา โดย สมาชิกตองไมเคยผิดนัด การสงคาหุน การสงเงินงวดชาระหน้ีเงินกู           
ทุกประเภท กับสหกรณทั้งเงินตน หรือดอกเบ้ีย เปนระยะเวลาภายใน 1 ป กอนที่จะไดรับสิทธิตามระเบียบน้ี  
  ขอ 10. สมาชิกที่ประสงคขอรับเงินสวัสดิการเพ่ือสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ ใหย่ืนคาํรองขอรับ
เงินสวัสดิการพรอม หลักฐานดังน้ี  
   (1) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน รับรองสําเนา
ถูกตอง พรอมฉบับจริง  
   (2) หลักฐานการเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล  
   (3) กรณีทุพพลภาพ ใหแนบใบรับรองแพทยที่ระบุวา “ทพุพลภาพ” ตามแตกรณ ีพรอม  
สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการ  
   (4) ภาพถายที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวย หรือการรักษาพยาบาล 
  ใหย่ืนหลักฐานขางตนตอสหกรณได ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันสุดทายที่ระบุในหนังสอืรับรองการ
พักรักษาตัวในสถานพยาบาลของแพทย หากพนกําหนด 90 วัน สมาชิกไมมาติดตอขอรับเงินสวัสดิการ สหกรณถือวา
สมาชิกผูน้ันสละสิทธ์ิที่จะไดรับตามระเบียบฉบับน้ี 
   ขอ 11. หากผูขอรับสวัสดิการใหขอมูลหรือหลักฐานในการย่ืนขอรับเงินสวัสดิการอันเปนเท็จหรือ
ขาดคุณสมบัติจะไมไดรับการพิจารณา ในกรณีไดรับเงินสวัสดิการไปแลวตองถูกเรียกเงินคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอ 12. ในการจายเงินเพ่ือสวัสดิการ… 
 



   ขอ 12. ในการจายเงินเพ่ือสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิง สหกรณจะจายใหแกสมาชิก หรือผูที่
มีช่ือระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือการต้ังผูรับผลประโยชน กรณีไมมีผูรับโอนผลประโยชนสหกรณจะจาย
ใหแกคูสมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา เปนผูรับตามลําดับ 
   ขอ 13. ตามระเบียบน้ีไมรวมถึงสมาชิกสมทบ 
   ขอ 14. ใหประธานกรรมการดําเนินการหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติการจายเงิน
สวัสดิการตามระเบียบน้ีและเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบตอไป  
   ขอ 15. ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 
  ขอ 16. ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบ 
   
          ประกาศ           ณ          วันที่   6  กันยายน    พ.ศ.2561 

                          พล.ต.  

   (วรพจน   เราเสถียร)  
      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร  จาํกัด 

 


	อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์สื่อสารทหารจำกัด พ.ศ.2544  ข้อ  79 (8) และบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 107(15)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 12/2561  เมื่อวันที่  6 กันยา...

