
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  การใช้ทุนสงเคราะห์เกีย่วกบัการศพ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั ขอ้ ๕๙(๘) และขอ้ ๘๕(๑๑) ท่ี ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๒ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี  ๒๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑  ไดมี้มติกาํหนด ระเบียบสหกรณ์ออม

ทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย การใชทุ้นสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดงัน้ี 

ขอ้ ๑ . ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ย  การใชทุ้นสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ  

พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั     วา่ดว้ย  การใชทุ้นเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.  

๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ คาํสัง่ มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์ “   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“สมาชิก”    หมายความวา่    สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“รองประธานกรรมการ” หมายความวา่ รองประธานกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“คู่สมรส”    หมายความวา่   สามีหรือภริยาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

“บุตร”    หมายความวา่   บุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  และยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

“ผูรั้บโอนประโยชน”์    หมายความวา่    บุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้นหนงัสือแสดงเจตนาการตั้งผูรั้บผลประโยชน์ของ

สหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

ขอ้ ๕. ท่ีมาของทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ 

๕.๑  จากการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

๕.๒ ไดรั้บบริจาค 

ขอ้  ๖. การสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ 

๖.๑ สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมโดยมิไดสื้บเน่ืองมาจากการกระทาํผิดทางอาญา หรืออตัวนิิบาตกรรม  ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์ใน

อตัราท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

๖.๑.๑  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้   ตั้งแต่          ๒๐๐.- บาท   จนถึงไม่เกิน    ๕๐,๐๐๐.-บาท   รายละ   ๔,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๒  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้  ตั้งแต่    ๕๐,๐๐๐.- บาท   จนถึงไม่เกิน   ๑๐๐,๐๐๐.-บาท    รายละ    ๕,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๓  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้  ตั้งแต่   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท   จนถึงไม่เกิน  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท   รายละ    ๖,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๔  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้   ตั้งแต่  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท    จนถึงไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท    รายละ    ๗,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๕  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้    ตั้งแต่  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท     จนถึงไม่เกิน  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท   รายละ    ๘,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๖   สมาชิกท่ีมีเงินหุน้    ตั้งแต่  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท    จนถึงไม่เกิน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท     รายละ     ๙,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๗  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้    ตั้งแต่  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท   จนถึงไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท     รายละ  ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๘  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้    ตั้งแต่ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท    จนถึงไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท     รายละ  ๑๑,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๙  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้  ตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท    จนถึงไม่เกิน ๔๕๐,๐๐๐.-บาท     รายละ  ๑๒,๐๐๐.-บาท 



๖.๑.๑๐  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้ ตั้งแต่ ๔๕๐,๐๐๐.- บาท    จนถึงไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท    รายละ  ๑๓,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๑๑  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้  ตั้งแต่  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท    จนถึงไม่เกิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท    รายละ  ๑๔,๐๐๐.-บาท 

๖.๑.๑๒  สมาชิกท่ีมีเงินหุน้  ตั้งแต่  ๕๕๐,๐๐๐.- บาท    ข้ึนไป     รายละ  ๑๕,๐๐๐.-บาท 

๖.๒ คู่สมรสของสมาชิกซ่ึงถึงแก่กรรม โดยมิไดสื้บเน่ืองมาจากการกระทาํผิดทางอาญา  หรืออตัวนิิบาตกรรม  ให้

ไดรั้บเงินสงเคราะห์ก่ึงหน่ึงของอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ ๖.๑ 

๖.๓ บิดาหรือมารดาท่ีใหก้าํเนิด หรือบุตรของสมาชิกซ่ึงถึงแก่กรรมโดยมิไดสื้บเน่ืองมาจาก การกระทาํผิดทางอาญา 

หรืออตัวนิิบาตกรรม ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์หน่ึงในส่ีของอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ ๖.๑   

๖.๔ คณะกรรมการดาํเนินการ  ซ่ึงถึงแก่กรรมโดยมิไดสื้บเน่ืองมาจากการกระทาํผิดทางอาญา หรืออตัวนิิบาตกรรม 

ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์โดยสหกรณ์เป็นเจา้ภาพจดัการศพรายละ ๒๐,๐๐๐.-บาท 

๖.๕ อดีตประธานกรรมการ  ซ่ึงถึงแก่กรรมโดยมิไดสื้บเน่ืองมาจากการกระทาํผิดทางอาญา หรืออตัวนิิบาตกรรม ให้

ไดรั้บเงินสงเคราะห์โดยสหกรณ์เป็นเจา้ภาพจดัการศพรายละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๖.๖ บิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของคณะกรรมการดาํเนินการ  ซ่ึงถึงแก่กรรมโดยมิไดสื้บเน่ืองมาจากการกระทาํผิด

ทางอาญา หรืออตัวนิิบาตกรรม ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์โดยสหกรณ์เป็นเจา้ภาพจดัการศพรายละ ๕,๐๐๐.-บาท 

ขอ้ ๗.  การจ่ายเงินทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัศพตามขอ้ ๕  ใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

๗.๑ ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม ใหจ่้ายใหแ้ก่ผูมี้รายช่ือท่ีระบุใหเ้ป็นผูรั้บโอนผลประโยชนต์ามหนงัสือแสดงเจตนา

ตั้งผูรั้บผลประโยชน์  หรือคู่สมรส  หรือบุตร  หรือบิดา  หรือมารดา  เป็นผูรั้บตามลาํดบั 

๗.๒ ในกรณีท่ีคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม ใหจ่้ายแก่สมาชิกเป็นผูรั้บ 

๗.๓ ในกรณีท่ีสามีและภริยาเป็นสมาชิก  หากถึงแก่กรรมใหส้ามีหรือภริยาเสนอขอรับการสงเคราะห์ไดเ้พียงคน

เดียว 

๗.๔ ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม หากผูถึ้งแก่กรรมมีบุตรเป็นสมาชิกหลายคน  ใหไ้ดรั้บการ

สงเคราะห์เพียงรายเดียว 

ขอ้ ๘.  การขอรับการสงเคราะห์  

๘.๑  ตามขอ้  ๖.๑   ขอ้  ๖.๒  และ ขอ้ ๖.๓    ใหแ้จง้เป็นหนงัสือพร้อมทั้งแนบหลกัฐานเอกสารใบมรณบตัร   สาํเนา

ทะเบียนบา้น  สาํเนาบตัรประจาํตวั  และสาํเนาทะเบียนสมรส   ต่อสหกรณ์ภายใน ๖๐ วนั  นบัแต่วนัถึงแก่กรรม  เม่ือพน้กาํหนดน้ีแลว้

เป็นอนัหมดสิทธ์ิในการรับเงินสงเคราะห์ 

๘.๒  ตามขอ้  ๖.๔  ขอ้  ๖.๕  และ ขอ้ ๖.๖   ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูจ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการในนามของสหกรณ์ 

ใหร้องประธานกรรมการ  รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑๑    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

 พลเรือโท           

 (วรพจน์   วนินทานนท ์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

 

   


	ว่าด้วย  การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พ.ศ. ๒๕๕๑

