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                                                        ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 
วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาล 

เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั พ.ศ. 2549 
 
 

  โดยท่ีไดพ้ิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  ฯ    ในเร่ืองการศึกษาบุตรและ 
ค่ารักษาพยาบาล    อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั ขอ้ 79 (11) 
และ  ขอ้  107  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  ชุดท่ี  45 ในการประชุมคร้ังท่ี  
10 วนัท่ี  22  เดือนกนัยายน  2549    ไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรและ 
การรักษาพยาบาลแก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ ฯ  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาล 
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  พ.ศ. 2549” 
 ขอ้  2. ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่  วนัท่ี  1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2549 
 ขอ้  3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั   วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั 
การศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาลเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  พ.ศ. 2544 
 ขอ้  4. ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
  “เจ้าหน้าทีส่หกรณ์” หมายถึง  บุคคลซ่ึงสหกรณ์ไดจ้า้งให้มาท างานประจ าของสหกรณ์ 
ตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
  “รายได้”  หมายถึง  เงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะ 
เดียวกนัท่ีไดรั้บจากสหกรณ์ 
  “สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายถึง 

1) มหาวทิยาลยั  หรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส่วนราชการอ่ืน  หรือท่ีอยูใ่นก ากบัของรัฐ 

2) วทิยาลยัหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าวทิยาลยัในสังกดัหรือ 
      อยูใ่นก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือส่วนราชการอ่ืนท่ี ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
3) โรงเรียนในสังกดัหรืออยูใ่นก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ    มหาวทิยาลยั   วทิยาลยั   

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   เทศบาล    องคก์ารบริหารส่วนต าบล    กรุงเทพมหานคร  
เมืองพทัยา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง  และใหห้มายความรวมถึง
โรงเรียนท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีการจดัระดบัชั้นเรียนดว้ย    
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4) โรงเรียนในสังกดัหรืออยูใ่นก ากบัของส่วนราชการอ่ืน   หรือองคก์ารของรัฐบาลท่ี  ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ 

5) โรงเรียนในสังกดัส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
6) สถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีการจดัระดบัชั้นเรียนในสังกดัส่วนราชการ 
“สถานศึกษาของเอกชน”  หมายถึง 
1) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
2) โรงเรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้

รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
“เงินบ ารุงการศึกษา”  หมายถึง  เงินประเภทต่าง ๆ  ท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม

อตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ   ส่วนราชการเจา้สังกดั  หรือท่ีก ากบั  มหาวทิยาลยั  องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั   เทศบาล   องคก์ารบริหารส่วนต าบล   กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง    หรือองคก์ารของรัฐบาล   

“เงินค่าเล่าเรียน”  หมายถึง     เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ซ่ึง 
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ   

“บุตร”  หมายถึง  บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงมีอายคุรบสามปีแต่ไม่เกินยีสิ่บหา้ปี  แต่ 
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม   และบุตรซ่ึงบิดามารดาไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของผูอ่ื้น    และบุตรท่ีมีรายไดข้อง
ตนเองและอยูใ่นฐานะท่ีจะจ่ายเงินเก่ียวกบัการศึกษาของตนเองได ้
                        “ปีการศึกษา” หมายถึง  ปีการศึกษาท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ     ส่วนราชการ 
เจา้สังกดั  หรือท่ีก ากบั  มหาวทิยาลยั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล   องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
กรุงเทพมหานคร  เมืองพทัยา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง   หรือองคก์ารของรัฐบาล 

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายถึง  เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดงัน้ี 
1) ค่ายา  ค่าเลือด  และส่วนประกอบของเลือด  หรือสารทดแทน  ค่าน ้ายาหรืออาหาร 
      ทางเส้นเลือด  ค่าอ๊อกซิเจน   และอ่ืน ๆ  ท านองเดียวกนัท่ีใชใ้นการบ าบดัรักษาโรค 
2) ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม 
3) ค่าบริการทางแพทย ์  ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะห์โรค  แต่ไม่รวมถึงค่าจา้งพยาบาลพิเศษ  

ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอ่ืนท านองเดียวกนัท่ีมีลกัษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 
4) ค่าหอ้ง  ค่าอาหาร  ตลอดเวลาท่ีเขา้รับการรักษาพยาบาล 
5) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
“การรักษาพยาบาล”   หมายความรวมถึง   การตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อประโยชน์ทางดา้น

สาธารณสุข 
“สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
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“สถานพยาบาลเอกชน”  หมายถึง    สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชน   ซ่ึงไดรั้บ
อนุญาตใหต้ั้งหรือด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล  และมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 
                        “บุคคลในครอบครัว”  หมายถึง 

1) บุตรอนัชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือบุตรชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะ  แต่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ   และจ าตอ้งอยูใ่นความ
อุปการะเล้ียงดูของบิดามารดาซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
ทั้งน้ีไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของผูอ่ื้น 

2) คู่สมรส 
3) บิดามารดาของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

ขอ้  5.   ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร      เงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวของตนตามระเบียบน้ี  ไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บบรรจุ
แต่งตั้ง 

ขอ้  6.   เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์คนใดมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการตามระเบียบน้ี   ใหเ้จา้หนา้ท่ี 
และลูกจา้งสหกรณ์ส ารองจ่ายไปก่อน  แลว้น าหลกัฐานการจ่ายเงินมาขอเบิกต่อสหกรณ์ 

ในกรณีท่ีทั้งบิดามารดาเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ดว้ยกนั  ใหผู้มี้รายไดม้ากกวา่เป็นผูเ้บิก  เวน้แต่ในกรณี
บิดามารดาไดห้ยา่ขาดจากกนั  บุตรอยูใ่นความอุปการะของผูใ้ด    ก็ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูน้ั้นเป็นผูข้อเบิก 

ขอ้  7.   การจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร  ใหเ้ป็นไปตามเกณฑแ์ละอตัราดงัน้ี 
1) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลกัสูตรระดบัไม่สูงกวา่อนุปริญญา หรือ

เทียบเท่า   และหลกัสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ใหไ้ดรั้บเงินบ ารุง
การศึกษาเตม็จ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง  แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอตัราท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด   

2) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ใหไ้ดรั้บเงิน
บ ารุงการศึกษาเตม็จ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง  แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด   

3) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในหลกัสูตรระดบัไม่สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ใหไ้ดรั้บค่าเล่าเรียนเตม็จ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามประเภท 
แต่ไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

4) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลกัสูตรระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และหลกัสูตรนั้นแยกต่างหากจาก
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ใหไ้ดรั้บเงินค่าเล่าเรียนคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้าย 

      ไปจริง  แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามประเภท  และไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
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5) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   ใหไ้ดรั้บเงินค่า 
      เล่าเรียนคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง  แต่ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน    
      อตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

ทั้งน้ี  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี     
  ตาม (2) หรือ (5) จะตอ้งเป็นการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นหลกัสูตรแรกเท่านั้น 
             ขอ้  8. การจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราดงัน้ี 

1) ผูเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผูป่้วยในและผูป่้วยนอก   
       ใหเ้บิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้ตม็จ านวนท่ีจ่ายไปจริง  เวน้แต่ 
        ก.   ค่าหอ้งและค่าอาหารใหเ้บิกรวมกนัไดไ้ม่เกินวนัละหกร้อยบาท 

ข. ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค  รวมทั้งค่าซ่อมแซมใหเ้บิกได้
ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

2) ผูเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูป่้วยใน      ใหเ้บิกค่า
รักษาพยาบาลไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง     เวน้แต่ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอวยัวะ
เทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซมใหเ้บิกไดเ้ช่นเดียวกบัผูท่ี้เขา้รับ 
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ 

ขอ้ 9. ในกรณีท่ีสถานพยาบาลไม่มียา  เลือด  และส่วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทนน ้ายาหรือ
อาหารทางเส้นเลือด  ออกซิเจน  หรือสถานพยาบาลไม่อาจใหก้ารทางหอ้งทดลองหรือเอก๊ซเรยแ์ก่ผูเ้ขา้รับการ
รักษาพยาบาลได ้     และเม่ือนายแพทยผ์ูต้รวจการรักษาหรือสถานพยาบาลแห่งนั้นลงช่ือรับรองตามแบบท่ี 
กระทรวงการคลงัก าหนดแลว้ ก็ใหเ้บิกไดต้ามขอ้  8 

ขอ้  10. หลกัฐานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินท่ีสถานพยาบาลออกให ้
ขอ้  11. ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล  ซ่ึงเขา้รับการรักษาพยาบาลเป็นผูป่้วย 

ภายในของสถานพยาบาลอยูก่่อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั     และสถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บเงินค่ารักษา 
พยาบาลคาบเก่ียวถึงวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั    ใหไ้ดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี      

ขอ้  12. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศไว ้ ณ  วนัท่ี   29   เดือนกนัยายน   พ.ศ. 2549  
  
                                                                                       

                                                                          (นายวรัิช     พฤฑฒิกุล) 

                             ประธานกรรมการด าเนินการ      
                                              สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั        
     


