
   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทนุสวัสดกิารสงเคราะห์เกี่ยวกบัการศพสมาชิกและครอบครัว  

พ.ศ. 2563 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด พ.ศ.2554                    
ข้อ 28(7), ข้อ 66(8) และข้อ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 21 มกราคม 2563 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2563” 

ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
          ข้อ  3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2559 และบรรดาประกาศ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ระเบียบอื่นใดท่ีมีอยู่ก่อนใช้ระเบียบนี้ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  4  ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัวให้ใช้จากเงินดังนี้ 
          (1) ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ทุนซึ่งท่ีประชุมใหญ่

อนุมัติจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 
          (2) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
      (3) เงินบริจาค 
ข้อ  5  ในระเบียบนี้ 
    “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี 
จ ากัด 
  “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
ปัตตานี จ ากัด 
  “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
  “บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร” หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด (บุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย) 
 

หมวดที่ 1 
ทนุสวัสดกิารสงเคราะห์เกี่ยวกบัการศพของสมาชิก 

 ข้อ  6  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ไม่เกิน 2 ปี 
  ให้ได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 20,000 บาท 
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   2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 
   ให้ได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 50,000 บาท 
   3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี 
   ให้ได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 100,000 บาท 
   4. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 10 ปี ถึง 20 ปี 
   ให้ได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 150,000 บาท 
   5. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้เกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป 
   ให้ได้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 200,000 บาท 
   การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด 
 ข้อ  7  สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจัดการศพ
รายละ 10 ,000 บาท พร้อมพวงหรีดหรือ ส่ิงของจ า เป็นในการจัดการศพไม่ เกิน  1 ,000 บาท 
โดยอ านาจอนุมัติจากประธานกรรมการด าเนินการ  
 ข้อ  8  สหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ให้แก่ผู้มีรายช่ือระบุให้เป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือ ท้ังผู้รับโอนประโยชน์ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้รับ
ตามล าดับ 
 ข้อ  9  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้ผู้รับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกแจ้งเป็น
หนังสือต่อสหกรณ์ และขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พร้อมท้ังแนบหลักฐานเอกสาร
ใบมรณะบัตรและทะเบียนบ้านภายในก าหนด 60 วันนับแต่วันถึงแก่กรรมเมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วเป็นอัน
หมดสิทธิ ในการรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
  ในกรณีท่ีใช้ส าเนาเป็นหลักฐาน เอกสารจากทางราชการต้องมีหัวหน้าหน่วยงานหรือสมาชิกท่ี
เป็นข้าราชการประจ าในต าแหน่งท่ีไม่ต่ ากว่าสารวัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรอง 
 ข้อ  10  การพิจารณาจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกให้พิจารณาตามล าดับ
ค าร้องท่ียื่นขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก และต้องจัดให้ผู้รับท าหลักฐานการรับ
เงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ให้แก่สหกรณ์ทุกราย 

หมวดที่ 2 
ทนุสวัสดกิารสงเคราะห์เกี่ยวกบัการศพ 
บดิา มารดา คู่สมรสและบตุรสมาชิก 

ข้อ  11  สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา  มารดา  คู่สมรสและบุตร
ของสมาชิก (บุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย โดยจ ากัดไม่เกิน 3 คน) ซึ่งถึงแก่กรรมต้ังแต่
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ จ านวน 2,000 บาท 

ข้อ  12  เมื่อบิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือต่อ
สหกรณแ์ละขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา  มารดา  คู่สมรสและบุตรสมาชิกพร้อมท้ังแนบ
หลักฐานเอกสารใบมรณะบัตรและทะเบียนบ้านภายในก าหนด  90  วันนับแต่วันถึงแก่กรรม  โดยเมื่อพ้น 
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ก าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
สมาชิก 

  ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เพื่อมอบให้แก่สมาชิกโดยการเบิกเงินดังกล่าวให้เบิกได้ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีสหกรณ์ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน แล้วน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ทราบ 

ข้อ  13  สหกรณ์ฯ ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะลดจ านวนเงินลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 
และข้อ 11 ได้ หากปรากฏว่า 
    1. สมาชิกท่ีขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและครอบครัวเนื่องจาก
ตนกระท าความผิดทางอาญา 

    2. เงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและครอบครัว  ซึ่งท่ีประชุมใหญ่
จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์หมดลง หรือมีจ านวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6 และ
ข้อ 11 ซึ่งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ 
 ข้อ  14  มติของคณะกรรมการ ในการพิจารณาให้ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
และครอบครัว ตามข้อ 6 ข้อ 11 และข้อ 13 ให้ถือคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนคณะกรรมการท่ีเข้า
ประชุม 

ข้อ  15  ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 

ข้อ  16  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  มกราคม  พ.ศ.2563 
 
 

  พันต ารวจเอก 
( ภูดิท  พานิชประเสริฐ ) 

 ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 


