ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562
...................................................................
อาศัย อานาจตามความในข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 (8) ข้อ 87 (7) ที่ ประชุ ม คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ข้ า ราชการสรรพากร จากัด
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร
จากัด ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562”
ข้ อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4. ให้ ป ระธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้า ราชการสรรพากร จ ากัด เป็ นผู้รั ก ษาการ
ตามระเบียบนี้
หมวด 1
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้ อ 5. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้าง ตามที่กาหนดไว้ใน หมวด 2 ข้อ 6
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2560
“สถานพยาบาล” หมายความว่า
1) สถานพยาบาลของทางราชการ หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกาหนด รวมทั้งสภากาชาดไทย
2) สถานพยาบาลเอกชน หมายถึ ง สถานพยาบาลเอกชนที่ มี เ ตี ย งรั บ ผูป้ ่ วยไว้ค้า งคื น
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ต้ งั หรื อดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
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-23) สถานพยาบาลตามกฎกระทรวงก าหนดลัก ษณะของสถานพยาบาลและลัก ษณะ
การให้บริ การของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
1) เงิ นที่ ส ถานพยาบาลเรี ย กเก็ บเป็ นค่ า ยา ค่ า เลื อด ค่ าน้ า เกลื อ ค่ า ออกซิ เจน และอื่ น ๆ
ที่ใช้ในการบาบัดและรักษาโรค
2) เงิ นที่ ส ถานพยาบาลเรี ย กเก็ บ ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ ค่ า พยาบาลทางการพยาบาล
ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค และค่าอวัยวะเทียม แต่ไม่รวมถึงค่าพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนี ยม และค่าบริ การอย่างอื่น
หรื อซึ่ งเรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทน
3) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตร และการดูแลหลังคลอดบุตร
“บุ ค คลในครอบครั ว ” หมายความว่า บิ ดา มารดา คู่ ส มรส บุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อบรรลุนิติภาวะแต่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถที่ศาลสั่ง
และอยู่ ใ นความอุ ป การะเลี้ ยงดู ข องบิ ด ามารดา แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง บุ ต รบุ ญ ธรรม หรื อบุ ต รที่ ย กให้
เป็ นบุตรบุญธรรมผูอ้ ื่นแล้วจานวนไม่เกิ น 3 คน ตามลาดับการเกิ ด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการสมรสครั้งใด
หรื ออยูใ่ นความปกครองของตนหรื อไม่ กรณี บุตรที่ใช้สิทธิ คนใดตายให้บุตรลาดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาใช้สิทธิ แทน
ข้ อ 6. เจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคคลในครอบครัว ซึ่ งมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือหรื อได้รับเงินทดแทน
ตามพระราชบัญญัติการประกันสังคม หรื อพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพ หรื อพระราชบัญญัติกองทุน
เงิ นทดแทน หรื อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบอื่นใดที่ตราขึ้นเพื่อการช่วยเหลื อทานองเดี ยวกันจากหน่วยงานอื่น
แต่ได้รับเงิ นช่ วยเหลื อไม่เท่าจานวนตามระเบี ยบนี้ ให้เบิ กเพิ่มได้จนเต็มจานวนตามสิ ทธิ สาหรั บค่าห้อง
ค่าอาหารเบิกได้ไม่เกิ นอัตราที่ทางราชการกาหนด ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิ ที่หน่วยงานอื่น ๆ ก่อน และให้รับรอง
การใช้สิทธิ น้ นั กรณี เกิ ดเหตุฉุกเฉิ นหรื อมีเหตุ อนั จาเป็ น ซึ่ งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่สามารถเข้ารับสิ ทธิ การ
รักษาตามสถานพยาบาลที่แจ้งไว้กบั สานักงานประกันสังคม อนุ โลมให้เข้ารักษาพยาบาลสถานที่ใกล้ที่สุด
โดยทาบันทึกขออนุญาตเสนอต่อผูจ้ ดั การ
การพิสูจน์ถึงการไม่มีสิทธิ ได้รับเงิ น หรื อได้รับไม่เต็มจานวนตามความในวรรคก่อน เป็ นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผขู้ อใช้สิทธิ
ข้ อ 7. การขอรับเงินตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผมู ้ ีสิทธิ และประสงค์ขอใช้สิทธิ ทาหนังสื อ
คาขอเบิก พร้ อมแนบใบเสร็ จรับเงินเป็ นหลักฐานยื่นเรื่ องผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับถึ งผูจ้ ดั การสหกรณ์
เพื่ออนุมตั ิการจ่าย กรณี ผจู ้ ดั การขอใช้สิทธิ ให้ยนื่ ขออนุมตั ิต่อประธานสหกรณ์ หรื อรองประธาน แล้วแต่กรณี
การใช้สิทธิ เบิกเงินสวัสดิการ ต้องกระทาภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ปรากฎในหลักฐานใบเสร็ จรับเงิน
ที่นามาประกอบการขอเบิกนั้น ๆ
ข้ อ 8. ให้ฝ่ายจัดการจัดท าทะเบี ย นบัน ทึ ก สาระส าคัญอันควรแก่ เรื่ อง เพื่ อควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ย
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
/ข้ อ 9. กรณี ...

-3ข้ อ 9. กรณี มีปัญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้นาเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการชี้ ขาด
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการในการชี้ขาดให้ถือเป็ นยุติ
หมวด 2
สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
ข้ อ 10. การจ่า ยเงิ นสวัส ดิ การเกี่ ย วกับ การรั กษาพยาบาล ให้จ่า ยช่ วยเหลื อแก่ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์
และบุคคลในครอบครัวในหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ค่ารักษาพยาบาลให้เบิกได้ท้ งั ประเภทคนไข้นอกและคนไข้ในตามที่จ่ายจริ ง แต่รวมกัน
ทุกประเภท รายการ ชนิด ต้องไม่เกินปี ละ 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2) กรณี ส ถานพยาบาลตามระเบี ยบนี้ ไม่ มียา อวัยวะเที ยม อุ ป กรณ์ ในการบ าบัดรั กษา
จาหน่ าย ให้ซ้ื อจากเอกชนได้ เมื่ อหัวหน้า หรื อแพทย์ผูต้ รวจรั กษาของสถานพยาบาลนั้น ๆ ท าหนังสื อ
ลงชื่อรับรอง
3) การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ให้ เจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ ฯ เบิ กค่ าตรวจสุ ขภาพประจ าปี ได้
ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 1,500 บาท โดยค่าใช้จ่ายไม่นบั รวมกับสิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาล
ข้ อ 11. ข้อ ยกเว้น ในการจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาล การเข้า รั บ การรั ก ษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลอันเป็ นผลเนื่องมาจากโรคหรื อการกระทาใด ๆ ดังต่อไปนี้
1) โรคอันเกิดจากยาเสพติดให้โทษ
2) ศัลยกรรมตกแต่งทุกชนิด
3) การประกอบแว่นตา
4) ทันตกรรม เว้นแต่การรักษารากฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน
5) การเจ็บป่ วยอันเกิดจากการกระทาโดยเจตนาของตนเอง
6) การเจ็บป่ วยเนื่องจากการกระทาผิดกฎหมาย
หมวด 3
สวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
ข้ อ 12. การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้เบิกได้ต้ งั แต่บุตรมีอายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
และเบิ ก ได้ เ ทอมละครั้ งเดี ย วในหลั ก สู ตรไม่ สู งกว่ า ปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่ า ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด

/หมวด 4...
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สวัสดิการค่ าเครื่องแบบ
ข้ อ 13. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิ ได้รับค่าเครื่ องแบบตามที่จ่ายจริ งปี ละไม่เกิน 5,000 บาท สาหรับ
เจ้า หน้า ที่ ที่บ รรจุ ใ หม่ใ ห้ไ ด้รับ ค่า เครื่ องแบบเมื่ อบรรจุ เป็ นเจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ ค่ า เครื่ องแบบอาจเพิ่ ม ได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
หมวด 5
สวัสดิการสงเคราะห์ ศพ
ข้ อ 14. กรณี เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรมให้ได้รับค่าสงเคราะห์ศพ รายละ 10,000 บาท
2. บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรม ให้ได้รับค่าสงเคราะห์ศพรายละ 5,000 บาท
ข้ อ 15. ให้สหกรณ์ เป็ นเจ้าภาพในการบาเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพเจ้าหน้าที่หรื อบุคคล
ในครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคืน จัดซื้ อพวงหรี ดและหรื อเบิกค่าพาหนะได้ตามที่จ่ายจริ งไม่เกิน 10,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายจักริ นทร์ รักขาว)
รองประธานกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

