ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ชัยนาท จํากัด
ว่ าด้ วยค่ ารักษาพยาบาล และเงินช่ วยการศึกษาบุตรของเจ้ าหน้ าที'
พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความข้อ 65 (9) และข้อ 89 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
พ.ศ. 2543 และมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที/ 49 คราวประชุมครั1งที/ 7 เมื/อวันที/ 12 พฤษภาคม 2552
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยการศึกษาบุตร ของเจ้าหน้าที/ ดังต่อไปนี1
ข้อ 1. ระเบียบนี1เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาล และ
เงินช่วยการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที/ พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี1ให้ใช้บงั คับตั1งแต่วนั ที/ 1 มิถุนายน 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติคณะกรรมการดําเนินการ ระเบียบอื/นใดที/มีอยูก่ ่อนวันใช้
ระเบียบนี1 ซึ/งมีขอ้ ขัดแย้งกับระเบียบนี1ท1งั สิ1 น
ข้อ 4. ในระเบียบนี1
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“เจ้าหน้าที/” หมายถึง เจ้าหน้าที/ที/ปฏิบตั ิงานของสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จํากัด
“บุตร” หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมาย
“บุคคลในครอบครัว” หมายถึง
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ/งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยงั เป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(2) คูส่ มรสชอบด้วยกฎหมาย
(3) บิดา มารดา หรื อ บิดา หรื อมารดา
“เงินบํารุ งการศึกษา” หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที/สถานศึกษาของทางราชการเรี ยก
เก็บตามอัตราที/ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอื/น ๆ หรื อเงินอื/นใดที/
สถานศึกษาเรี ยกเก็บ
“เงินค่าเล่าเรี ยน” หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรี ยนหรื อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ/ง
สถานศึกษาเอกชนเรี ยกเก็บตามอัตราที/ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายถึง สถานพยาบาลของเอกชนที/มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้
ค้างคืน ซึ/งได้รับอนุมตั ิให้ต1งั หรื อดําเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล
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“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน และให้หมายความถึงสถานพยาบาลของกรุ งเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายด้วยวิธีการงบประมาณ สภากาชาดไทย คุรุสภา สมาคมปราบวัณโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และสถานพยาบาลอื/นที/กระทรวงการคลัง
กําหนด
ข้อ 5. สิ ทธิตามระเบียบนี1ใช้สาํ หรับบุคคลในครอบครัว ดังนี1
(1) เงินช่วยการศึกษาบุตร บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์ในวันที/ 1 พฤษภาคมของ
ทุกปี
(2) เงินค่ารักษาพยาบาล
ข้อ 6. บุคคลที/ไม่มีสิทธิตามระเบียบนี1
(1) บุตรบุญธรรม
(2) บุตรซึ/งมิได้อยูใ่ นอํานาจปกครองของตน
(3) คูส่ มรสที/ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการหรื อหน่วยงานอื/น
ข้อ 7. เจ้าหน้าที/ ที/จะใช้สิทธิตามระเบียบนี1สาํ หรับบุตรได้ไม่เกิน 3 คน
ข้อ 8. สิ ทธิขอรับเงินสําหรับบุคคลในครอบครัว ถ้าคูส่ มรสต่างเป็ นเจ้าหน้าที/ให้ฝ่ายสามี
เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ
ข้อ 9. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตร ให้นาํ ใบเสร็ จรับเงินมาเบิกกับ
สหกรณ์
ข้อ 10. เจ้าหน้าที/ตอ้ งยืน/ คําขอเบิกเงินตามระเบียบนี1 พร้อมด้วยหลักฐานต่อผูจ้ ดั การ ตรวจสอบ
ใบเบิกเงินถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื/อรับรองในใบเบิกเงินนั1นแล้วนําเสนอประธานกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
การจ่ายเงิน
ข้อ 11. ค่ารักษาพยาบาล ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี1
(1) ผูท้ ี/เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั1งประเภทผูป้ ่ วยใน
หรื อผูป้ ่ วยภายนอก ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจํานวนที/ได้จา่ ยไปจริ งเว้นแต่
ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบําบัดรักษาโรค รวมทั1งค่าซ่อมแซมให้เบิกได้
ตามที/กระทรวงการคลังกําหนด
ข. ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้ตามที/กระทรวงการคลังกําหนด
(2) ผูท้ ี/เข้ารับรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูป้ ่ วยภายในให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ ดังนี1
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ก. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั1งค่าซ่อมแซม
ค่าห้อง และค่าอาหารให้เบิกได้เช่นเดียวกับผูท้ ี/เข้ารับการรักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ
ข. ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื/น ๆ ให้เบิกได้ครึ/ งหนึ/งของจํานวนที/ได้จา่ ยไปจริ ง
แต่จะต้องไม่เกินสามพันบาท สําหรับระยะเวลาภายในสามสิ บวัน ให้เบิกได้
ครึ/ งหนึ/งของจํานวนที/จา่ ยไปจริ ง
ข้อ 12. ให้เจ้าหน้าที/ที/จะใช้สิทธิตามข้อ 11. ได้จะต้องเป็ นเงินในส่ วนที/ไม่สามารถเบิกจาก
ประกันสังคมได้
ข้อ 13. ให้เจ้าหน้าที/มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกินปี ละ 20,000 บาท (สองหมื/นบาทถ้วน)
หากขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที/กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นแล้วอนุมตั ิให้เป็ นราย ๆ ไปก็ได้ ทั1งนี1ตอ้ งไม่เกินปี ละ 40,000 บาท
(สี/ หมื/นบาทถ้วน)
ข้อ 14. การเบิกเงินช่วยการศึกษาบุตร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตรา ดังนี1
(1) สถานศึกษาของทางราชการในหลักสู ตรระดับไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุ ง
การศึกษาเต็มจํานวนที/ได้จา่ ยไปจริ งแต่ไม่เกินปี การศึกษาละ 20,000 บาท
(2) สถานศึกษาของเอกชน ในหลักสู ตรระดับไม่สูงกว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ให้ได้รับ
เงินค่าเล่าเรี ยนครึ/ งหนึ/งของจํานวนที/ได้จา่ ยไปจริ ง และไม่เกินปี การศึกษาละ
20,000 บาท
ข้อ 15. หากเจ้าหน้าที/ใช้สิทธิโดยไม่สุจริ ต หรื อกรอกข้อความในแบบเบิกเงินเป็ นเท็จ นอกจาก
จะได้รับโทษทางวินยั แล้วให้หมดสิ ทธิตามระเบียบนี1ตลอดไป
ข้อ 16. ในกรณี ที/มีปัญหาใดเกี/ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี1 ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยเป็ นอันสิ1 นสุ ด
ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี1
ประกาศ ณ วันที/ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นายรังสรรค์ ฤกษ์ขาํ )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

