
 

 

 

 
 

ระเบียบ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรคจํากัด 

วาดวยสวัสดิการสังคม 
 พ.ศ. ๒๕64  

................................................... 
 

  อาศัยอํานาจตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  ขอ     
79  (8)  และ  ขอ 107  (10)   ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   ชุดที่ 21  ครั้งที ่ 8 / 2564  เมื่อวันที่  
20  ตุลาคม  2564     ไดมีมติกําหนดระเบียบ    สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นนครสวรรค  จํากัด  
วาดวยสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 
 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา   “ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค  จาํกัด      
วาดวยสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2564” 
 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕64  เปนตนไป  
 ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  วาดวยสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕55  
  ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด  วาดวยสวัสดิการสังคม 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕2560 
   และบรรดาระเบียบ มติ คําสัง่ ประกาศ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และ
ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔  ใหสหกรณจัดใหมีบัญชีทุนดานสวัสดิการสังคมไวอีกบัญชีหนึ่งตางหาก 
 ขอ ๕  เงินที่จะนําเขาบัญชีเงนิทุนนี้คือ 
  ๕.๑ เงินที่สหกรณจัดสรร ตามมติท่ีประชุมใหญ ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 28 (7) 
  ๕.๒ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงนิชวยเหลือ หรือเงินอื่นใดที่ไดรับจากบุคคล องคกร  
                           หรือสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  ๕.๓ เงินรายไดอื่น ๆ 
 ขอ ๖  ทุนนี้จะใชจายไดเพียงเพื่อสงเสริมสวัสดิการสังคม ในหมูสมาชิกและครอบครัว ตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
   ๖.๑ จัดเปนทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิก 
   ๖.๒ จัดเปนทุนประกันชีวิตสมาชิก 
   ๖.๓ จัดเปนทุนเพื่อดําเนนิการตามเงื่อนไขและเจตนารมณของผูอุดหนุน 



 
- ๒ - 

 
 ขอ ๗  ในกรณีเงินทุนที่ไดรับตาม ขอ ๕.๒  หากเจาของทุนไดกําหนดเงื่อนไข หรือเจตนารมณใด ๆ  
ไวเปนหนังสือก็ใหถือเงื่อนไขและเจตนารมณนั้นเปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้    ทั้งนี้ตองไมขัดตอขอบังคับและ 
กฎหมาย ของสหกรณ 

 
หมวด  ๒  

ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิก 
 

ขอ ๘  ทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกตาม 
ประเพณี สมาชิกผูใดเสียชีวิตในขณะที่เปนสมาชิกอยูกับสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา ๑ ป  ใหทายาทมีสิทธ์ิ   
ไดรับเงนิสงเคราะห เปนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
      การนับเวลาการเปนสมาชิก ใหนับเฉพาะเวลาที่เปนสมาชิกติดตอกันครั้งหลังสุด 
      การจายเงิน ใหสหกรณจายเงินเปนการจัดการศพรอยละ ๕๐  ของยอดเงนิที่จะไดรับ เงินสวนที่
เหลือใหพิจารณานาํไปชาํระหนี้ที่สมาชิกมีตอสหกรณ  หากสมาชิกไมมีหนี้สินกับสหกรณ    ใหจายไดทั้งหมด   
ของยอดเงินที่จะไดรับ 
      ใหสหกรณจายคาพวงหรีดเคารพศพสมาชิกที่เสียชีวิต ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 ขอ ๙  สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเก่ียวกับการจัดการศพใหแกคูสมรส หรือบุตร หรือบิดามารดา 
หรือผูมีชื่อระบุใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน เปนผูรับตามลําดับ 
 ขอ ๑๐  เม่ือสมาชิกสหกรณเสียชีวิต  ใหผูมีสิทธิ์รบัเงินสงเคราะหเก่ียวกับการจัดการศพแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบ  และขอรับเงินสงเคราะห พรอมท้ังแนบหลักฐานเอกสาร  สําเนาใบมรณบัตร  และ
สําเนาทะเบียนบาน หรืออ่ืน ๆ ภายในกําหนด ๑ ป นบัแตวันท่ีเสียชีวิต เมื่อพนกําหนดน้ีแลวใหถือวาสละสิทธิ์ 
ในการรบัเงินสงเคราะห  
 ขอ ๑๑  สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะงดจาย หรือลดจํานวนลงนอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดไวได หาก
ปรากฏวา 
  ๑๑.๑  สมาชิกที่ขอรับการสงเคราะหนั้น   เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเปนผูกระทาํความผิดทาง
อาญาอยางรายแรงเอง 
  ๑๑.๒  สมาชิกมีภาระผูกพันตอสหกรณในฐานะลูกหนี้ 
 ขอ ๑๒  ใหประธานกรรมการพิจารณาจายเงนิสงเคราะหเก่ียวกับการจัดการศพใหเปนไปตามระเบียบ
นี้ การพิจารณาจาย ใหพิจารณาตามลาํดับคํารองที่ยื่นขอรับการสงเคราะห และใหผูรับทําหลักฐานการรบัเงินให 
แกสหกรณทุกราย และใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกราย   ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ในคราวถัดไป 
 

ทุนประกันชีวิตสมาชิก 
 

 ขอ ๑3  ทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือในทางการเงิน  เก่ียวกับการเสียชีวิตของสมาชิก   โดยให
สหกรณดําเนินการจัดทําประกันชีวิต ใหกับสมาชิกในขณะท่ีเปนสมาชิกอยูกับสหกรณน้ี  ใหมีสิทธ์ิไดรับเงินคา
เบ้ียประกันชีวิตตามวงเงินเอาประกันที่คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดเปนรายปไป  ตามวงเงินงบประมาณ 
 



 
- ๓ – 

 
คาเบี้ยประกันชีวิตท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ    หากสมาชิกที่มรีะยะเวลาการเปนสมาชิกไมถึง  1  ป  ขอ
ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ  ใหสมาชิกผูขอลาออกเปนผูรับผิดชอบคาเบี้ยประกันชีวิตในปนั้น 
 ขอ ๑4  ใหนําความใน ขอ ๙  ขอ ๑๐  ขอ ๑๑  และ ขอ ๑๒ ของระเบียบนี้มาใชบังคับเก่ียวกับการ
จายเงินทุนประกันชีวิตสมาชกิน้ีดวย 
 ขอ 15  ใหสหกรณจัดทําประกันชีวิตใหกับสมาชิก ในวันท่ี 24 มิถุนายน ของทุกป หากเปนสมาชิก
หลังจากวันที ่ 24  มิถุนายน  ของปนั้น    ใหสหกรณจัดทําประกันชีวิตเพิ่มเติมให   และสมาชิกจะไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตภายหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตไดตอบรับคําขอนั้นแลว 
               สหกรณจะจัดทําประกันชีวิตใหกับสมาชิก จนถึงอายุครบ 65 ปบริบูรณ  
 

หมวด 3 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ขอ ๑6  ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาใหทุนตามระเบียบนี้  และผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการดําเนินการ ใหถือเปนที่สุด 
ขอ ๑7  ใหคณะกรรมการดําเนินการ  มีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑการดําเนินการ  โดยให 

สอดคลองไมขัดแยงกับขอบังคับ ระเบียบ เงื่อนไข หรือเจตนารมณตาม ขอ ๖ และ ขอ ๗ 
 ขอ ๑8  ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

  (นายพงษศักดิ์   ศิริวงษอนันต) 
                                                                  ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                               สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินนครสวรรค จํากัด 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


