
 
                     

 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๕๕ 
******************** 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๗๙(๘) และ ข้อ ๑๐๗(๑๑) มติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี ๔๕ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดระเบียบว่า
ด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี ้

  ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพสมาชิกและ
คู่สมรส พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์สมาชิกและคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๕๓ และบรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ ๓.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๔.  ในระเบียบนี ้

              สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

             สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

             คู่สมรส  หมายถึง  สามีหรือภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

             บุคคลผู้รับประโยชน ์ หมายถึง  บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนท่ีสมาชิกได ้
                  แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผลประโยชน ์

    ทายาท  หมายถึง  ทายาทท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย ์

  ข้อ ๕. ทุนสวัสดิการอาจได้มาจาก 
 (๑)  จัดสรรกําไรสุทธิประจําป ี
 (๒)  งบประมาณรายจ่ายประจําป ี
 (๓)  เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให ้



 
                     

 
 ข้อ ๖. กรณีสมาชิกเสียชีวิต  สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ให้แก่บุคคลผู้รับ

ประโยชน์หรือทายาท ดังนี ้
(๑) เป็นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่ ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน รายละ   ๕,๐๐๐  บาท 
(๒)  เปน็สมาชิกติดต่อกันตั้งแต่ ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ป ี รายละ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ป ี  รายละ  ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ป ี  รายละ            ๔๐,๐๐๐ บาท 
(๕) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ป ี  รายละ           ๕๐,๐๐๐ บาท 

          (๖) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ป ี  รายละ           ๗๐,๐๐๐ บาท 
(๗) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๘ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ป ี  รายละ          ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๒ ป ี  รายละ          ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(๙) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑๒ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ ป ี  รายละ          ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ป ี  รายละ          ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑๘ ปี แต่ไม่เกิน ๒๐ ป ี  รายละ          ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๒) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า ๒๐ ปี ข้ึนไป  รายละ          ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๗. คู่สมรสของสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม สมาชิกมีสิทธิได้รบัเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห ์
ศพจํานวนหนึ่งในสามของอัตราท่ีกําหนดในข้อ ๖. 

 ข้อ ๘. การนับอายุการเป็นสมาชิกเพ่ือรับเงินสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหศ์พ  ให้ปฏิบัติดังนี ้
          (๑) สมาชิกกรณีโอนสภาพสมาชิกจากสหกรณ์อ่ืน  ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่
ได้รับอนุมัติให้โอนสมาชิกภาพและเม่ือสหกรณ์สังกัดเดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง 
จํากัด เสร็จสิ้นแล้ว  
           (๒) กรณีหยุดส่งเงินค่าหุ้น สมาชิกย้ายสังกัด  ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันท่ี
ชําระค่าหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือจนครบและชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียบร้อยแล้วถึงวันท่ีสมาชิกหยุดส่งค่า
หุ้นรายเดือนเกินกว่า ๓ เดือน 

  ข้อ ๙. สมาชิกท่ีประสงค์จะใช้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ให้ยื่นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 (๑) สําเนาใบมรณบัตรของสมาชิก หรือ คู่สมรส พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๒) สําเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อของผู้ เสียชีวิต และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
ประโยชน์ หรือ ทายาท พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๓) สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 (๔) เอกสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 



 
                     

 
 การยื่นขอรับเงินสวัสดิการ ให้ยื่นต่อสหกรณ์ภายใน ๑ ปี นับแต่วันเสียชีวิตหากพ้น
กําหนดถือว่าสละสิทธิ ์

  ข้อ ๑๐. เม่ือสมาชิก หรือ คู่สมรสของสมาชิกรายใดเสียชีวิต และมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เพ่ือสงเคราะห์ตามข้อ ๖. และ ข้อ ๗. ให้มีสิทธิขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพเบื้องต้น จํานวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท ท้ังนี้ให้อยู่ในอํานาจของผู้จัดการมีอํานาจสั่งจ่ายได้ เม่ือดําเนินการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

  หากสมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้ค้างชําระอยู่กับสหกรณ์ ให้นําเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพส่วนท่ี
เหลือพึงได้รับไปชําระหนี้ท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ก่อน หลังจากนั้นจึงนําเงินส่วนท่ีเหลือจ่ายให้ผู้รับประโยชน์ หรือ 
ทายาท หรือผู้รับมอบอํานาจตามกฎหมาย 

  ข้อ ๑๑. สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะจ่ายเงินทุนตามระเบียบนี้ให้แก่บุคคลตามข้อ ๙. และข้อ
วินิจฉัยใดของคณะกรรมการดําเนินการในทุกกรณีถือเปน็ข้อยุต ิ

  ข้อ ๑๒. ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นผู้อนุมัติ
จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ และเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้

 
    ประกาศ ณ วันท่ี  ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
     พลตํารวจตรี 
               (สาคร  ทองมุณ)ี 
               ประธานกรรมการ  

 



 
                     

 
 


