
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดกิารเพื่อสงเคราะห์สมาชิกถงึแก่กรรม พ.ศ. 2557  

---------------------------------- 
 เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ ช่วยเหลือบรรเทาภาระหนีส้ินในสหกรณ์ให้แก่ผู้ ค า้ประกัน อาศัยอ านาจตามความใน
ข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั พ.ศ.2543 ข้อ 73(8) และข้อ 98(11) ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 39 ครัง้ท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2557 จึงมีมติให้ยกเลิกระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ ถึงแก่กรรม ฉบับเดิม 
รวมทัง้บรรดาระเบียบ ประกาศ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้     
ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดกิารเพื่อสงเคราะห์สมาชิกถงึแก่กรรม พ.ศ.2557” 
 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์ หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  คณะกรรมการด าเนินการ   หมายความว่า   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ หมายความวา่ คณะกรรมการศกึษาและ
ประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  สมาชิก   หมายความว่า   สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ
เกษตร จ ากดั 
  ผู้ถงึแก่กรรม หมายความวา่ สมาชิกผู้ เสยีชีวิตในทกุกรณี 
  ผู้รับเงนิสงเคราะห์ หมายความวา่ สมาชิกอาวโุส หรือบคุคลท่ีสมาชิกได้ระบช่ืุอให้เป็น
ผู้ รับเงินสงเคราะห์เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม ถ้ามิได้ระบไุว้ให้หมายถึงทายาทโดยธรรม 
  เงนิสงเคราะห์ หมายความวา่ เงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้ รับเงินสงเคราะห์ 
  สมาชกิอาวุโส หมายความวา่ สมาชิกท่ีมีอายคุรบ 61 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 
 ข้อ 4  เงินสงเคราะห์ได้มาจาก 

(1) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึง่ท่ีประชมุใหญ่ได้อนมุตัิให้ 
(2) เงินท่ีประชมุใหญ่จดัสรรจากก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(3) เงินบริจาค 

ข้อ 5 ให้สหกรณ์จดัให้มีบญัชีกองทนุขึน้ โดยเฉพาะและให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เท่านัน้ 
และหากมีการยกเลิกกองทุนด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม และมีเงินกองทุนเหลือ ให้น าไปใช้จ่ายเพื่อเป็น
สวสัดิการแก่สมาชิกได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ข้อ 6 เงินตามข้อ 4 (1) และ 4 (2) ให้สหกรณ์โอนเข้าเป็นกองทนุ ณ วนัแรกหลงัจากท่ีได้รับ
อนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
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ข้อ 7  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้ รับเงินสงเคราะห์ต้องยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ต่อ 
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนด พร้อมทัง้เอกสารตา่ง ๆ ภายใน 90 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีถึงแก่กรรม 

ข้อ 8 เอกสารท่ีผู้ รับเงินสงเคราะห์ต้องน ามาแสดงตอ่สหกรณ์ ประกอบด้วย 
(1) ภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถึงแก่กรรมและผู้ รับเงินสงเคราะห์พร้อมค า

รับรองส าเนา 
(2) ใบมรณะบตัรของผู้ถึงแก่กรรม ภาพถ่ายส าเนามรณะบตัร พร้อมค ารับรองส าเนา 
(3) ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัท่ีทางราชการออกให้ 

ทัง้ของผู้ถึงแก่กรรมและผู้ รับเงินสงเคราะห์ พร้อมค ารับรองส าเนา 
(4) เอกสารอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่จ าเป็น 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นผู้ พิ จารณาอนุมัติและน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการทราบการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ตามอายกุารเป็นสมาชิก ดงันี ้

(1) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกตัง้แต ่6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายให้คนละ 10,000 บาท 
(2) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 1 ปี ถึง 2 ปี จ่ายให้คนละ 20,000 บาท 
(3) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 2 ปี ถึง 3 ปี จ่ายให้คนละ 30,000 บาท 
(4) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี จ่ายให้คนละ 40,000 บาท 
(5) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี จ่ายให้คนละ 50,000 บาท 
(6) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปี ถึง 6 ปี จ่ายให้คนละ 60,000 บาท 
(7) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 6 ปี ถึง 7 ปี จ่ายให้คนละ 70,000 บาท 
(8) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 7 ปี ถึง 8 ปี จ่ายให้คนละ 80,000 บาท 
(9) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 8 ปี ถึง 9 ปี จ่ายให้คนละ 90,000 บาท 
(10) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 9 ปี ถึง 10 ปี จ่ายให้คนละ 100,000 บาท 
(11) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 10 ปี ถึง 20 ปี จ่ายให้คนละ 120,000 บาท 
(12) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 20 ปี ถึง 30 ปี จ่ายให้คนละ 140,000 บาท 
(13) สมาชิกท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า 30 ปีขึน้ไป จ่ายให้คนละ 150,000 บาท 
(14) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกตัง้แต ่6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายให้คนละ    

 10,000 บาท 
(15) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 1 ปี ถึง 2 ปี จา่ยให้คนละ 20,000 บาท 
(16) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 2 ปี ถึง 3 ปี จา่ยให้คนละ 30,000 บาท 
(17) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 3 ปี ถึง 4 ปี จา่ยให้คนละ 40,000 บาท 
(18) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 4 ปี ถึง 5 ปี จา่ยให้คนละ 50,000 บาท 
(19) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 5 ปี ถึง 6 ปี จา่ยให้คนละ 60,000 บาท 
(20) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 6 ปี ถึง 7 ปี จา่ยให้คนละ 70,000 บาท 
(21) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 7 ปี ถึง 8 ปี จา่ยให้คนละ 80,000 บาท 
(22) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกมากกวา่ 8 ปี ถึง 9 ปี จา่ยให้คนละ 90,000 บาท 
(23) สมาชิกสมทบท่ีสหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกตัง้แต ่9 ปีขึน้ไป จา่ยให้คนละ 100,000 บาท 
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ในกรณี ท่ี มี เหตุผลจ าเป็นเพื่ อช่วยเหลือการจัดการศพของสมาชิกผู้ ถึ งแก่ ก ร ร ม 
คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์อาจมอบอ านาจให้ผู้จดัการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ มี
สิทธิรับเงินสงเคราะห์ก่อน ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของเงินตามข้อ 9(1) – 9(23) แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
รวมทัง้ค่าพวงหรีดเคารพศพ ตามที่มีการขอเบิกจ่ายจริง ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

เงินสงเคราะห์นีไ้มถื่อเป็นมรดก ให้สหกรณ์หกัช าระหนีซ้ึง่ผู้ถึงแก่กรรมมีพนัธะตอ่สหกรณ์
ก่อนจงึจ่ายเงินสว่นท่ีเหลือให้แก่ผู้ รับเงินสงเคราะห์ 

ข้อ 10  ให้สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกล่วงหน้าแก่สมาชิกอาวุโส  ปีละ 5% แต่ไม่เกิน 
5,000 บาท ของเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ท่ีสมาชิกพงึได้รับเป็นระยะเวลา 10 ปี หลงัจากท่ีได้รับ
หนงัสือแสดงเจตนา เงินสงเคราะห์สมาชิกล่วงหน้านีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่
กรรม เม่ือสมาชิกอาวุโสถึงแก่กรรม สหกรณ์จะหกัเงินสงเคราะห์สมาชิกล่วงหน้าแก่สมาชิกอาวโุสท่ีรับ   
ไปจากเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม หากมีเงินเหลือสหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์ต่อไป 
ทัง้นีส้มาชิกต้องแสดงเจตนาให้ชดัเจนวา่จะรับเงินสงเคราะห์สมาชิกลว่งหน้าแก่สมาชิกอาวโุสหรือไม่ตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด สมาชิกอาวุโสท่ีรับเงินสงเคราะห์ไปแล้ว และขาดจากสมาชิกภาพ ยกเว้นกรณี
เสียชีวิต ต้องช าระเงินสงเคราะห์ส่วนท่ีได้รับไปแล้ว  คืนให้แก่สหกรณ์ เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการ   
จะมีมตไิม่ต้องคืนก็ได้ 
 ข้อ 11 ในกรณีท่ีเงินสงเคราะห์มีไม่พอจ่ายไม่วา่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินของสหกรณ์เป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ตามข้อ 9   
ไปก่อน แล้วให้ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินสงเคราะห์เพิ่มในปีตอ่ไป 
 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัย    
ชีข้าดในปัญหาทัง้ปวงเก่ียวกับการด าเนินการตามระเบียบนี ้
 

                                     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

  
 (นายด ารงค์  จิระสทุศัน์) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 


