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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2549
โดยที่ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ในเรื่ องการศึกษาบุตรและ
ค่ารักษาพยาบาล อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11)
และ ข้อ 107 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ชุดที่ 45 ในการประชุมครั้งที่
10 วันที่ 22 เดือนกันยายน 2549 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและ
การรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ฯ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาล
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2549”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ งั แต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรและการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด พ.ศ. 2544
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ” หมายถึง บุคคลซึ่งสหกรณ์ได้จา้ งให้มาทางานประจาของสหกรณ์
ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“รายได้ ” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนหรื อเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันที่ได้รับจากสหกรณ์
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง
1) มหาวิทยาลัย หรื อสถาบันอุดมศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรื อ
ส่ วนราชการอื่น หรื อที่อยูใ่ นกากับของรัฐ
2) วิทยาลัยหรื อสถานศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่ งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรื อ
อยูใ่ นกากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อส่ วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
3) โรงเรี ยนในสังกัดหรื ออยูใ่ นกากับของกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึง
โรงเรี ยนที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรี ยนด้วย
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4) โรงเรี ยนในสังกัดหรื ออยูใ่ นกากับของส่ วนราชการอื่น หรื อองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
5) โรงเรี ยนในสังกัดส่ วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรี ยนในสังกัดส่ วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายถึง
1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2) โรงเรี ยนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนที่จดั การศึกษาในระบบโรงเรี ยนและให้
รวมถึงโรงเรี ยนนานาชาติ
“เงินบารุ งการศึกษา” หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรี ยกเก็บตาม
อัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่ วนราชการเจ้าสังกัด หรื อที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรื อองค์การของรัฐบาล
“เงินค่ าเล่าเรียน” หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรี ยนหรื อค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่ง
สถานศึกษาของเอกชนเรี ยกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ
“บุตร” หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปี แต่ไม่เกินยีส่ ิ บห้าปี แต่
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็ นบุตรบุ ญธรรมของผูอ้ ื่น และบุตรที่มีรายได้ของ
ตนเองและอยูใ่ นฐานะที่จะจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองได้
“ปี การศึกษา” หมายถึง ปี การศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ส่ วนราชการ
เจ้าสังกัด หรื อที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล
กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรื อองค์การของรัฐบาล
“ค่ ารักษาพยาบาล” หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้
1) ค่ายา ค่าเลือด และส่ วนประกอบของเลือด หรื อสารทดแทน ค่าน้ ายาหรื ออาหาร
ทางเส้นเลือด ค่าอ๊อกซิเจน และอื่น ๆ ทานองเดียวกันที่ใช้ในการบาบัดรักษาโรค
2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม
3) ค่าบริ การทางแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริ การอื่นทานองเดียวกันที่มีลกั ษณะเป็ นเงินตอบแทนพิเศษ
4) ค่าห้อง ค่าอาหาร ตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
5) ค่าตรวจสุ ขภาพประจาปี
“การรักษาพยาบาล” หมายความรวมถึง การตรวจสุ ขภาพประจาปี เพื่อประโยชน์ทางด้าน
สาธารณสุ ข
“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน

103

“สถานพยาบาลเอกชน” หมายถึง สถานพยาบาลหรื อโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ต้ งั หรื อดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และมีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืน
“บุคคลในครอบครัว” หมายถึง
1) บุตรอันชอบด้วยกฎหมายซึ่ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะ แต่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ และจาต้องอยูใ่ นความ
อุปการะเลี้ยงดูของบิดามารดาซึ่ งเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรื อบุตรซึ่งได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของผูอ้ ื่น
2) คู่สมรส
3) บิดามารดาของผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้อ 5. ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เงินค่ารักษาพยาบาลสาหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวของตนตามระเบียบนี้ ได้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ นับแต่วนั ที่ได้รับบรรจุ
แต่งตั้ง
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์คนใดมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่
และลูกจ้างสหกรณ์สารองจ่ายไปก่อน แล้วนาหลักฐานการจ่ายเงินมาขอเบิกต่อสหกรณ์
ในกรณี ที่ท้ งั บิดามารดาเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดว้ ยกัน ให้ผมู ้ ีรายได้มากกว่าเป็ นผูเ้ บิก เว้นแต่ในกรณี
บิดามารดาได้หย่าขาดจากกัน บุตรอยูใ่ นความอุปการะของผูใ้ ด ก็ให้เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั เป็ นผูข้ อเบิก
ข้อ 7. การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็ นไปตามเกณฑ์และอัตราดังนี้
1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสู ตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริ ญญา หรื อ
เทียบเท่า และหลักสู ตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุ ง
การศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกาหนด
2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
ให้ได้รับเงิน
บารุ งการศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง
แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในหลักสู ตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า ให้ได้รับค่าเล่าเรี ยนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นไปตามประเภท
แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
4) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสู ตรระดับสู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า และหลักสู ตรนั้นแยกต่างหากจาก
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรี ยนครึ่ งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่าย
ไปจริ ง แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นไปตามประเภท และไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
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5) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ให้ได้รับเงินค่า
เล่าเรี ยนครึ่ งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรื อเอกชนในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
ตาม (2) หรื อ (5) จะต้องเป็ นการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เป็ นหลักสู ตรแรกเท่านั้น
ข้อ 8. การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้
1) ผูเ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการทั้งประเภทผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก
ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจานวนที่จ่ายไปจริ ง เว้นแต่
ก. ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกรวมกันได้ไม่เกินวันละหกร้ อยบาท
ข. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมให้เบิกได้
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2) ผูเ้ ข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูป้ ่ วยใน ให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ครึ่ งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง เว้นแต่ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ในการบาบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซมให้เบิกได้เช่นเดียวกับผูท้ ี่เข้ารับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ
ข้อ 9. ในกรณี ที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือด และส่ วนประกอบของเลือด หรื อสารทดแทนน้ ายาหรื อ
อาหารทางเส้นเลือด ออกซิ เจน หรื อสถานพยาบาลไม่อาจให้การทางห้องทดลองหรื อเอ๊กซเรย์แก่ผเู ้ ข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้ และเมื่อนายแพทย์ผตู ้ รวจการรักษาหรื อสถานพยาบาลแห่งนั้นลงชื่อรับรองตามแบบที่
กระทรวงการคลังกาหนดแล้ว ก็ให้เบิกได้ตามข้อ 8
ข้อ 10. หลักฐานในการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินที่สถานพยาบาลออกให้
ข้อ 11. ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นผูป้ ่ วย
ภายในของสถานพยาบาลอยูก่ ่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ และสถานพยาบาลนั้นเรี ยกเก็บเงินค่ารักษา
พยาบาลคาบเกี่ยวถึงวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549

(นายวิรัช พฤฑฒิกุล)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด

