
 

 

 
ระเบยีบสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร จํากัด 

วาดวย การใชกองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหสมาชิก พ.ศ.2561 
------------------------------------------- 

    โดยทีเ่ห็นเปนการสมควรกําหนด ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จาํกัด วาดวย การใชกองทุนสวัสดิการ
เพ่ือการสงเคราะหสมาชิก  เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิก 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร  จํากัด พ.ศ.2544  ขอ 16 (1)  ขอ 
29 (7) ขอ  79  (8)  และขอบังคับสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ.2554  107  
(15 )  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 9/61 เมื่อวันที่  12 มิถุนายน พ.ศ.2561  มีมติใหกําหนด
ระเบียบ ดังตอไปน้ี 
                   หมวด 1  
     ขอกําหนดทั่วไป                                               

 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวย การใชกองทุนสวัสดิการ
เพ่ือการสงเคราะหสมาชิก พ.ศ. 2561” 
            ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวย กองทุนสวัสดิการเพ่ือการ
สงเคราะหสมาชิก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลง
อ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  4. กองทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหสมาชิก ไดมาจาก เงินกองทุน ตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
สื่อสารทหาร จํากัด วาดวย กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก พ.ศ.2557 
 ขอ  5. ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “คาธรรมเนียม” หมายถึง  เงินที่ผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะตองชําระใหแกสหกรณ เมื่อ
        สมัครเปนสมาชิกสหกรณ ดวยวิธีโอนยายจากสหกรณ
        ออมทรัพยอ่ืนรวมถึงสมาชิกเกาที่ลาออกและขอกลับเขา
        เปนสมาชิก 
   “สมาชิกกองทุน” หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
   “ผูรับผลประโยชน” หมายถึง  ผูที่สมาชิกกองทุนระบุใหเปนผูรับเงินสวัสดิการสงเคราะห 

/หมวด 2… 
                  หมวด 2  

                                              สมาชิกกองทุน 

 ขอ 6. ผูประสงคเขาเปนสมาชิกกองทุนตองเปนสมาชิกสหกรณ 
 ขอ 7. ผูสมัครเปนสมาชิกสหกรณใหมตองเปนสมาชิกกองทุนและตองเปนสมาชิกแลวไมนอยกวา180 วัน 
จึงมีสิทธิไดรับเงินกองทุนน้ี โดยการนับอายุการเปนสมาชิกใหเริ่มนับหน่ึงต้ังแตวันถัดจากวันที่ประชุมคณะกรรมการ

ร่างสําเนาคู่ฉบับ 

 



ดําเนินการมีมติรับเขาเปนสมาชิก ทั้งน้ีใหรวมถึงสมาชิกสหกรณ ที่รับโอนจากสหกรณอ่ืนและสมาชิกเกาที่ลาออก
และขอกลับเขาเปนสมาชิกใหม 
 ขอ 8. ผูที่สมัครเปนสมาชิกสหกรณดวยวิธีการโอนจากสหกรณออมทรัพยอ่ืนรวมถึงสมาชิกเกาที่ลาออกและ
ขอกลับเขา เปนสมาชิก ตองเปนสมาชิกกองทุนและตองชําระคาธรรมเนียม 2,000 บาท พรอมกับคาหุนรายเดือนที่
สมัครเขาเปนสมาชิก คาธรรมเนียมน้ีถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได        
 ขอ 9. ใหสมาชิกกองทุน ระบุผูรับผลประโยชนในหนังสือตามแบบที่สหกรณกําหนด และมอบใหสหกรณ
ถือไวเปนหลักฐาน หากประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูรับผลประโยชน ตองแจงใหสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร   
 ขอ 10. ผูที่พนจากสมาชิกภาพของสหกรณฯ ตามขอบังคับขอ 41 ตองพนจากการเปนสมาชิกกองทุนดวย 

หมวด 3  
การจายเงินสวัสดิการสงเคราะห 

 ขอ 11. จํานวนเงินสวัสดิการสงเคราะห ที่จายใหแกผูรับผลประโยชน เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณฯ   
จายเงินสวัสดิการสงเคราะหใหแกผูรับผลประโยชน ตามระยะเวลาการเปนสมาชิกและจํานวนเงิน ดังน้ี 

ระยะเวลาการเปนสมาชิก จํานวนเงินสงเคราะหที่ไดรับ 
นอยกวา 180 วัน  มีสิทธ์ิไดรับเงินกองทุน    จํานวน  50,000 .-บาท 
มากกวา 180 วันแตไมเกิน    5 ป มีสิทธ์ิไดรับเงินกองทุน    จํานวน 100,000.-บาท 
มากกวา   5 ป แตไมเกิน    10 ป  มีสิทธ์ิไดรับเงินกองทุน    จํานวน 150,000.-บาท 
มากกวา 10 ป แตไมเกิน    15 ป มีสิทธ์ิไดรับเงินกองทุน    จํานวน 200,000.-บาท  
มากกวา 15 ป แตไมเกิน    20 ป มีสิทธ์ิไดรับเงินกองทุน    จํานวน 250,000.-บาท 
มากกวา 20 ป แตไมเกิน    25 ป มีสิทธ์ิไดรับเงินกองทุน    จํานวน 300,000.-บาท 
มากกวา 25 ป ขึ้นไป มีสิทธ์ิไดรับเงินกองทุน    จํานวน 350,000.-บาท 
 ขอ 12. หากสมาชิกกองทุนที่ถึงแกกรรมมีหน้ีสินกับสหกรณฯ  ใหสหกรณหักหน้ีจากเงินสวัสดิการ         
สงเคราะหกอน ที่เหลือจึงจายใหผูรับผลประโยชน 
 ในกรณีที่สมาชิกกองทุนไมมีหน้ีสิน ผูรับผลประโยชนสามารถย่ืนเรื่องขอรับเงินเพ่ือจัดการศพในเบ้ืองตนได
ไมเกิน 50,000.-บาท โดยใหย่ืนเรื่องพรอมเอกสารรับรองการเสียชีวิตหรือใบมรณบัตรของสมาชิกผูเสียชีวิตสหกรณ
จะจายใหภายในไมเกิน 2 วันทําการ หลังจากไดรับเอกสารครบถวน 
 ขอ 13. ในกรณีที่ผูรับผลประโยชนไมประสงคขอรับเงินเพ่ือจัดการศพในเบ้ืองตน เมื่อสมาชิกกองทุนถึง 
แกกรรม ใหผูรับผลประโยชนตามขอ 9 ย่ืนเรื่องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะหจากสหกรณฯ ภายใน 90 วันนับแต
วันที่สมาชิกกองทุนถึงแกกรรม หากพนกําหนดน้ี คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณา 

 /จายใหแกทายาท... 
จายใหแกทายาทโดยธรรมคนหน่ึงหรือหลายคนตามที่เห็นสมควรตามลําดับ ดังน้ี 
 (1)  คูสมรสและบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย  
 (2)  บิดา มารดา ผูใหกําเนิด หรือ บิดามารดา บุญธรรมตามกฎหมาย  
 (3)  พ่ีนองรวมบิดาผูใหกําเนิด หรือมารดาผูใหกําเนิด  
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินการตามวรรคแรกแลว และเวลาลวงเลยไปไมนอยกวา 365 วัน นับ
จากวันที่คณะกรรมการดําเนินการ ไดแจงใหทายาทโดยธรรมทราบปรากฏวา ไมมีผูมาขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห 
ใหนําเงินสวัสดิการสงเคราะหดังกลาวไวเปนเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหสมาชิก  
 ขอ 14. การถึงแกกรรมโดยสาเหตุตอไปน้ี ไมมีผลบังคับตามขอ 11 ในระเบียบน้ี  
  (1)  ไดกระทําอัตวินิบาตกรรมดวยใจสมัครภายในกําหนด 1 ป นับแตเริ่มเปนสมาชิกกองทุน 
  (2)   ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา  



 ขอ 15. เมื่อสมาชิกกองทุนถึงแกกรรม ผูรับประโยชนตองแจงใหสหกรณทราบโดยเร็ว พรอมทั้งตองแสดง
ใบมรณบัตรหรือเอกสารราชการอ่ืนใด ที่แสดงการถึงแกกรรมของสมาชิกกองทุน และสําเนาทะเบียนบานที่สํานักงาน
สหกรณ  เพ่ือดําเนินการตอไป  
         ในการน้ี สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธ์ิที่จะเสาะแสวงหาขอเท็จจริง เพ่ือประโยชนในการพิจารณาจายเงิน  

 ขอ 16. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะหน้ี มิใหถือเปนเงินมรดก คณะกรรมการ ทรงไวซึ่งอํานาจและสิทธิ
จะพิจารณาจายใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบน้ี ผูใดจะนําไปฟองรองมิได 

หมวด 4  
การบริหารกองทุน 

 ขอ 17. ใหมีการจัดทําบัญชีการเงินของ  เงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหสมาชิกเปนการเฉพาะ
ตลอดทั้งทําทะเบียนตางๆไวเปนหลักฐาน ใหผู จัดการมีหนาที่รับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเงินกองทุน
สวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหสมาชิก ตลอดจนรักษาเอกสารตางๆ ไวใหพรอมที่จะรับการตรวจสอบไดเสมอ พรอมทั้ง
รายงานใหที่ประชุมใหญไดรับทราบ   
 ขอ 18. ใหคณะกรรมการดําเนินการทรงไวซึ่งอํานาจและสิทธิที่จะดําเนินการใดๆ   เพ่ือใหเปนไปตาม  
วัตถุประสงคแหงระเบียบน้ี 

หมวด 5 บทเฉพาะกาล 
 ใหสมาชิกที่เปนสมาชิกกองทุนกอนวันที่ระเบียบฉบับน้ีถือใช ยังคงไดรับสิทธิในการรับเงินสงเคราะหตาม
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวยการใชกองทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะหสมาชิก พ.ศ.2559 
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และสมาชิกที่มีระยะเวลาการเปนสมาชิกมากกวา 20 ปขึ้นไปใหไดรับสิทธิตาม
ระเบียบฉบับน้ี (หมวด 3 ขอ 11) ทุกประการ 
                                ประกาศ   ณ  วันที่    12   มิถุนายน   พ.ศ.2561 

                         พล.ต.  

                        (วรพจน   เราเสถียร)                                 
        ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
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