
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากัด 
ว่าดว้ย ทุนสงเคราะห์สมาชกิหรือครอบครวัถงึแก่กรรม 

พ.ศ.2549 
-------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 78 (8) และข้อ 106 (11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์                
ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด  พ.ศ.2543  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด ครั้งที่ 2/49 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรม  ดังต่อไปนี้ 
                   ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
จ ากัด  ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรม” 
                   ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                   ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด  ว่าด้วย
การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก  พ .ศ.2545  และค าสั่งอื่นใดใน
ส่วนที่ก าหนดไว้แล้วที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
                   ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
        “สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
จ ากัด 
        “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธ           
ทหารอากาศ จ ากัด 
        “ประธาน” หมายความว่า   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์                 
ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด 
        “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์                    
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด 
        “กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์                
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด 
        “ผู้จัดการ” หมายความว่า  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธ          
ทหารอากาศ จ ากัด 
 
 

/ “ครอบครัว” … 
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        “ครอบครัว” หมายความว่า  คู่สมรสและบุตรของสมาชิก 
        “คู่สมรส”  หมายความว่า  สามี หรือภรรยาของสมาชิกที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
        “บุตร”  หมายความว่า  บุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายและยังไม่
บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ป)ี 
        “เงินสงเคราะห์” หมายความว่า  เงินทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัว 
ถึงแก่กรรม                      
                   ข้อ  5  ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพของสมาชิก                
และครอบครัวโดยชอบด้วยกฏหมาย 
                   ข้อ  6  ทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวที่ถึงแก่กรรม  หมายถึง 
           6.1  เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
           6.2  เงินซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           6.3  เงินจากทุนสาธารณประโยชน์ 
           6.4  เงินซึ่งมีผู้บริจาค 
                   ข้อ  7  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์  ให้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
           7.1  เป็นสมาชิกน้อยกว่า 1 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ  5,000.- บาท 
           7.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ                        
10,000.- บาท 
           7.3  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ                   
20,000.- บาท 
           7.4  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ไม่เกิน 15 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ              
30,000.- บาท 
            7.5  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ              
40,000.- บาท 
           7.6  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 50,000.- บาท 
                   ข้อ  8  คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ  5,000.- บาท  
                   ขอ้  9  การนับเวลาการเป็นสมาชิก 
           9.1  ให้นับเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันเริ่มเป็นสมาชิกและยังเป็นสมาชิก
ติดต่อกัน  ครั้งหลังสุดของสหกรณ์ 
           9.2  ผู้ที่พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ให้นับเวลาการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกครั้งสุดท้าย 
           9.3  สมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้นับเวลาการเป็นสมาชกิ ตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติให้รับโอน 
            9.4  การนับเวลาการเป็นสมาชกิให้นบัเปน็ปี เศษของปีไม่ถึง 6 เดือน ให้ตัดออก
และ 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ป ี

/ ขอ้  10  สหกรณ์จะจ่าย … 
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                   ข้อ  10  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคล  ดังต่อไปนี้ 
             10.1  ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้จ่ายแก่คู่สมรส หรือบุตรธิดา หรือบิดา
มารดา เป็นผู้รับตามล าดับ 
             10.2  ในกรณีคู่สมรสและ/หรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้จ่ายแก่สมาชิก
เป็นผู้รับ 
             10.3  ในกรณีสมาชิกและ/หรือคูส่มรสและบุตรถึงแกก่รรมพร้อมกัน ให้จ่ายแก่
ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นผู้รับ 
                   ข้อ  11  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ให้บุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 10 แจ้ง
เป็นหนังสือเพื่อขอรบัเงนิสงเคราะหต์ามข้อ 7 ถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วนัที่สมาชิกถึงแก่กรรม      
เมื่อพ้นก าหนดนี้เป็นอันหมดสิทธิในการได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้ 
             11.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
             11.2  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
             11.3  ส าเนาใบมรณะบัตรของสมาชิก 
             11.4  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เป็นคู่สมรส) 
                   ข้อ  12  ในกรณีสมาชิกที่ถึงแก่กรรม มีภาระหนี้สินค้างช าระต่อสหกรณ์ สหกรณ์จะหัก
เงินสงเคราะห์ตามข้อ 7 ช าระหนี้ของสหกรณ์ก่อน ถ้ามีเงินสงเคราะห์เหลือจากการหักช าระหนี้สหกรณ์
จะพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 10 
                   ข้อ  13  เมื่อคู่สมรสและบุตรถึงแก่กรรม ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือเพ่ือขอรับเงิน
สงเคราะห์ตามข้อ 8 ถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สมรสและบุตรถึงแก่กรรม เมื่อพ้นก าหนด
นี้เป็นอันหมดสิทธิในการได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ พร้อมแนบหลักฐานดังนี้ 
             13.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวของสมาชิก 
             13.2  ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 
             13.3  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม 
             13.4  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม) 
             13.5  ส าเนาสูติบัตรบุตร (กรณีบุตรถึงแก่กรรม) 
                   ข้อ  14  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให้อีก             
รายละ 3,000.- บาท นอกเหนือจากเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 
                   ข้อ  15  กรณีเงินทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรม   ซึ่งที่ประชุมใหญ่
จัดสรร  จากก าไรสุทธิประจ าปี และ/หรือตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีไม่เพียงพอที่จะจ่ายตาม
หลักเกณฑ ์ที่ได้ก าหนดไวต้ามระเบียบนี้ ให้พิจารณาจ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์ หากยังไม่เพียงพอให้
น าเงินในหมวดส ารองที่ตั้งไว้ในงบประมาณประจ าปีมาส ารองจ่าย 
                   ข้อ  16  การพิจารณาจ่ายเงินทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรมตามที่
ก าหนด  ให้ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน ดังกล่าว  
                   ข้อ  17  ข้อความใดที่มิได้ก าหนด หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้       
ให้คณะกรรมการมีอ านาจวินิจััยชี้ขาด 
 

/ ข้อ  18  เมือ่สหกรณ์ … 
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                   ข้อ  18  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสงเคราะห์สมาชิกหรือครอบครัวถึงแก่กรรมไปแล้ว                
ให้รายงานคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 
                   ข้อ  19  การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
                   ข้อ  20  ให้ผู้จัดการ  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้    
         

       ประกาศ  ณ  วันที่   20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549 

                      (ลงชื่อ)     นาวาอากาศเอก  พัลลภ  โพธิอาศน์ 
                      (พัลลภ  โพธิอาศน์) 
                                                       ประธานกรรมการ 
                             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด 
        
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


