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ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
วาดวยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2557
******************************************
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ขอ 74
(8) และขอ 101(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 13 วันที่ 9 ตุลาคม 2557
ไดกําหนดระเบียบวาดวยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวย
เงินสวัสดิการการศึกษาบุตรเจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2557"
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ”ระเบียบสหกรณออมทรัพยโ รงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดว ยเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2550 และระเบียบที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับโดยใหใชระเบียบนี้
แทน”
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“เจาหนาที่และลูกจาง” หมายความวา เจาหนาที่และลูกจางของสหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“สถานศึกษาของทางราชการ”หมายความวา
1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทา
วิทยาลัยในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยูในกํากับของรัฐ
2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยใน
สังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการอื่นที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย
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รัฐบาลที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
5. โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ
“สถานศึกษาเอกชน”หมายความวา
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. โรงเรียนตามกฎหมายวาดว ยโรงเรียนเอกชนที่จัด การศึกษาในระบบ
โรงเรียนและใหรวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“เงินบํารุงการศึกษา”หมายความวาเงินประเภทตางๆที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรี ย กเก็ บ ตามอั ต ราที่ ได รั บอนุ มั ติจ ากกระทรวงศึก ษาธิก ารสว นราชการเจ าสั ง กั ด หรื อ ที่กํ า กั บ
มหาวิทยาลัยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลองคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานครเมือง
พัทยาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองคการของรัฐบาล
“เงินคาเลาเรียน”หมายความวาเงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตางๆซึ่ง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
“คาธรรมเนียมการเรียน”หมายถึงเงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับ
อนุมัติจากสวนราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้นและใหหมายความรวมถึงคาธรรมเนียมอื่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
“ปก ารศึก ษา”หมายความวาปก ารศึก ษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิก ารสว น
ราชการเจาสังกัดหรือที่กํากับมหาวิทยาลัยองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหารสวน
ตําบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองคการของ
รัฐบาล
“บุต ร” หมายถึง บุต รโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุค รบ 3 ปแตไมเกิน 25 ป
ทั้งนี้ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
ขอ 5 ใหเจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิไดรับเงิน บํารุงการศึกษา และหรือ เงินคาเลาเรียน
สําหรับบุตรของตนได ตามหลักเกณฑแหงระเบียบนี้
ขอ 6 เจาหนาที่และลูกจางผูใดมีสิทธิไดรับเงินบํารุงการศึกษา และหรือ เงินคาเลาเรียน
สําหรับบุตรของตนจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หรือจากนายจางของหนวยงานที่มิใชสหกรณ เจาหนาที่และลูกจางผูนั้น ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินบํารุงการศึกษา และหรือเงินคาเลาเรียนสําหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี้ เวนแต สิทธิ
ที่ไดรับนั้น ต่ํากวาที่พึงจะไดตามระเบียบนี้ ในกรณีเชนนี้ ใหมีสิทธิเบิกเพิ่มไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู
ขอ 7 เจาหนาที่และลูกจางผูใดมีคูสมรสเปนผูปฏิบัติงานอยูในรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน หรือ
สหกรณอื่นใด หรือเปนขาราชการหรือลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิและเปนผูเบิกรับเงินคาบํารุงการศึกษา
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ลูก จางผูนั้น ไมมีสิทธิไดรับเงิน บํารุงการศึก ษา และหรือเงิน คาเลาเรียนสําหรับบุตรของตนตาม
ระเบียบนี้ เวนแตสิทธิที่คูสมรสไดรับนั้น ต่ํากวาที่พึงจะไดรับตามระเบียบนี้ ในกรณีเชนนี้ ใหมี
สิทธิเบิกเพิ่มเติมไดเทาจํานวนที่ยังขาดอยู
ขอ 8 ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางผูใดมีคูสมรสเปนเจาหนาที่และลูกจางสหกรณดวยกัน
ใหคูสมรสที่มีรายไดสูงกวา เปนผูมีสิทธิรับเงินบํารุงการศึกษา และหรือ คาเลาเรียนสําหรับบุตร ถามี
รายไดเทากันใหสามีเปนผูเบิก ถาคูสมรสหยาขาดจากกัน หรือแยกกันอยู โดยยังไมไดดําเนินการ
หยาตามกฎหมาย ใหคูสมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิไดรับเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึก ษาบุต รตาม
ระเบียบนี้ ตามจํานวนบุตรที่อยูในอํานาจปกครองของตน
ขอ 9 ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจางตองการใชสิทธิ เบิกเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรกับสหกรณ ใหเจาหนาที่และลูกจางนําใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา และหรือ เงินคาเลาเรียนที่
เบิกไดตามระเบียบนี้ มาขอเบิกจากสหกรณ
ขอ 10 บุตรที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจาหนาที่ ไดแก
10.1 บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับเรียงตามลําดับเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ไมวาเปน
บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม
10.2 กรณีเจาหนาที่ผมู ีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจาหนาที่ยังไมครบ 3 คน ตอมามีบุตรแฝดทําใหจํานวนบุตรเกิน 3 คน ใหผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตร
ซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิ
10.3 บุตรที่เกินกวา 3 คนแตในจํานวน - คนนั้น ถาตาย กายพิการหรือเปนคนไร
ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบกอนอายุค รบ 25 ปบริบูรณ ใหเอาบุต ร
ลําดับตอไปนํามาเบิกไดใหครบ 3 คน อยางเดิมจนกวาจะหมดสิทธิ
ขอ 11 ให ผู จัด การพิจ ารณาว า การขอเบิก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุต รตาม
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น นั้ น ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ ไม หลั ง จากตรวจสอบถู ก ต อ งแล ว ให เ สนอ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ 12 การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหเบิกจายได ตามประเภทและ
อัตรา แนบทายระเบียบนี้
ขอ 13 การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจาหนาที่ใหเบิกจ ายจากคาใชจาย
หมวดสวัสดิการเจาหนาที่
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ประกาศ ณ วันที3่ 0 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ลงชื่อ)
(นายชัชวาล กอสกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
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ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา ปละไมเกิน
4,650 บาท
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา ปละไมเกิน
3,200 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ปละไมเกิน
3,900 บาท
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทา ปละไมเกิน
3,900
บาท
5. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ปละไมเกิน
11,000 บาท
6. ระดับปริญญาตรี
20,000 บาท
เงินบํารุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม
อัต ราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึก ษาธิก าร สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย
องคการบริหารสว นจังหวัด เทศบาล องคก ารบริก ารสว นตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล
โดยระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เงินบํารุงการศึกษา ที่ให
เบิกจายตามประเภทและอัตราขางตน ประกอบดวยรายการคาใชจายในการศึกษาดังตอไปนี้
1. คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่
รัฐจัดให
2. หองเรียนพิเศษ EP (English Program)
3. หองเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
4. หองเรียนพิเศษดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการและดานอื่นๆ
5. คาจางครูชาวตางประเทศ
6. คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
สําหรับอนุปริญญาหรือเทีย บเทาเงิน บํารุงการศึกษา ที่ใ หเบิก จายจะตองเปนคาใชจายที่
สถานศึ ก ษาได รั บ อนุ ญ าตจากหน ว ยงานเจ า สั ง กั ด ให เ รี ย กเก็ บ ทั้ ง นี้ ไม ร วมค า ปรั บ ต า งๆ
คาลงทะเบียนลาชา การลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) คาประกันอุบัติเหตุ คา
ประกันของเสียหาย คาหอพัก คาอาหาร คาซักรีด และคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
1. สถานศึกษาที่ไมรับเงินอุดหนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาปละไมเกิน
(1) ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา
10,856 บาท
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(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2. สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาปละไมเกิน
(1) ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

10,556 บาท
12,647 บาท
12,947 บาท

3,874
3,404
2,635
2,605

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
1.1 สถานศึกษาที่ไมรับเงินอุดหนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(1) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
ปละไมเกิน
(2) พาณิชกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ปละไมเกิน
(3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
ปละไมเกิน
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
ปละไมเกิน
(5) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
ปละไมเกิน
(6) ประมง
ปละไมเกิน
(7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ปละไมเกิน
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปละไมเกิน
1.2 สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
คาธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(1) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
ปละไมเกิน
(2) พาณิชกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ปละไมเกิน
(3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
ปละไมเกิน
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
ปละไมเกิน
(5) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
ปละไมเกิน
(6) ประมง
ปละไมเกิน
(7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ปละไมเกิน
(8) อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ปละไมเกิน

บาท
บาท
บาท
บาท

13,217
15,877
15,967
16,887
19,487
16,887
15,877
19,487

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,148
4,142
2,923
4,051
5,791
4,051
4,142
5,791

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 73 2. หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท า และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริงแตไม
เกินคาธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(1) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปละไมเกิน 30,000 บาท
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม ปละไมเกิน 25,000 บาท
หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว
สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสูตรที่กําหนด
ดังกลาวใหเป นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิก ารไดอนุญาตใหสถานศึก ษาเอกชนทําการเปดสอนใน
สาขาวิชานั้นๆ
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. สถานศึกษาของทางราชการ ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกิน
ปการศึกษาละ 20,000 บาท
2. สถานศึกษาของเอกชนใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไม
เกินปการศึกษาละ 20,000 บาท
3. สําหรับการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาว คาใชจายที่
จะเบิกจายไดจะตองเปนคาจายตางๆ ที่สถานศึกษาไดรับอนุมัติใหเรียกเก็บตามระเบียบ ขอบังคับ
หรื อ ประกาศของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ไม ร วมถึ งค า ปรั บ ตา งๆ คา ลงทะเบี ย นล า ชา การ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) คาประกันอุบัติเหตุ คาประกันของเสียหาย คา
หอพัก คาอาหาร คาซักรีด และคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
(ลงชื่อ)
(นายชัชวาล กอสกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด

