ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ สมาชิกถึงแก่ กรรม พ.ศ. 2557
---------------------------------เพื่ อให้ การสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิกที่ ถึงแก่กรรมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ต่อเนื่ อง และมี
ประสิทธิ ภาพ ช่วยเหลื อบรรเทาภาระหนี ส้ ินในสหกรณ์ ให้ แก่ผ้ ูค า้ ประกัน อาศัย อ านาจตามความใน
ข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด พ.ศ.2543 ข้ อ 73(8) และข้ อ 98(11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2557 จึงมีมติให้ ยกเลิกระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้ วยกองทุน สงเคราะห์ สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ฉบับเดิม
รวมทัง้ บรรดาระเบียบ ประกาศ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ที่ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้
ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่ าด้ วย
การใช้ ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ สมาชิกถึงแก่ กรรม พ.ศ.2557”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หมายความว่า คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
สมาชิก หมายความว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมวิชาการ
เกษตร จากัด
ผู้ถงึ แก่ กรรม หมายความว่า สมาชิกผู้เสียชีวิตในทุกกรณี
ผู้รับเงินสงเคราะห์ หมายความว่า สมาชิกอาวุโส หรือบุคคลที่สมาชิกได้ ระบุชื่อให้ เป็ น
ผู้รับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ถ้ ามิได้ ระบุไว้ ให้ หมายถึงทายาทโดยธรรม
เงินสงเคราะห์ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ แก่ผ้ รู ับเงินสงเคราะห์
สมาชิกอาวุโส หมายความว่า สมาชิกที่มีอายุครบ 61 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป
ข้ อ 4 เงินสงเคราะห์ได้ มาจาก
(1) เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซงึ่ ที่ประชุมใหญ่ได้ อนุมตั ิให้
(2) เงินที่ประชุมใหญ่จดั สรรจากกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์
(3) เงินบริจาค
ข้ อ 5 ให้ สหกรณ์จดั ให้ มีบญ
ั ชีกองทุนขึ ้น โดยเฉพาะและให้ ใช้ จ่ายเพื่อเป็ นเงินสงเคราะห์ เท่านัน้
และหากมี ก ารยกเลิ ก กองทุ น ด้ ว ยเหตุใด ๆ ก็ ต าม และมี เงิ น กองทุ น เหลื อ ให้ น าไปใช้ จ่ า ยเพื่ อ เป็ น
สวัสดิการแก่สมาชิกได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ข้ อ 6 เงินตามข้ อ 4 (1) และ 4 (2) ให้ สหกรณ์โอนเข้ าเป็ นกองทุน ณ วันแรกหลังจากที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
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ข้ อ 7 เมื่อ สมาชิก ถึง แก่ก รรม ผู้รั บ เงิน สงเคราะห์ ต้ อ งยื่น คาร้ องขอรั บ เงิน สงเคราะห์ ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนด พร้ อมทังเอกสารต่
้
าง ๆ ภายใน 90 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ถึงแก่กรรม
ข้ อ 8 เอกสารที่ผ้ รู ับเงินสงเคราะห์ต้องนามาแสดงต่อสหกรณ์ ประกอบด้ วย
(1) ภาพถ่ ายสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถึงแก่กรรมและผู้รับเงิน สงเคราะห์ พร้ อมคา
รับรองสาเนา
(2) ใบมรณะบัตรของผู้ถึงแก่กรรม ภาพถ่ายสาเนามรณะบัตร พร้ อมคารับรองสาเนา
(3) ภาพถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
ทังของผู
้
้ ถึงแก่กรรมและผู้รับเงินสงเคราะห์ พร้ อมคารับรองสาเนา
(4) เอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าจาเป็ น
ข้ อ 9 ให้ คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ เป็ นผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละน าเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการทราบการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ตามอายุการเป็ นสมาชิก ดังนี ้
(1) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายให้ คนละ 10,000 บาท
(2) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี จ่ายให้ คนละ 20,000 บาท
(3) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี จ่ายให้ คนละ 30,000 บาท
(4) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี จ่ายให้ คนละ 40,000 บาท
(5) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี จ่ายให้ คนละ 50,000 บาท
(6) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 5 ปี ถึง 6 ปี จ่ายให้ คนละ 60,000 บาท
(7) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 6 ปี ถึง 7 ปี จ่ายให้ คนละ 70,000 บาท
(8) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 7 ปี ถึง 8 ปี จ่ายให้ คนละ 80,000 บาท
(9) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 8 ปี ถึง 9 ปี จ่ายให้ คนละ 90,000 บาท
(10) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 9 ปี ถึง 10 ปี จ่ายให้ คนละ 100,000 บาท
(11) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 10 ปี ถึง 20 ปี จ่ายให้ คนละ 120,000 บาท
(12) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 20 ปี ถึง 30 ปี จ่ายให้ คนละ 140,000 บาท
(13) สมาชิกที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 30 ปี ขึ ้นไป จ่ายให้ คนละ 150,000 บาท
(14) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 6 เดือน ถึง 1 ปี จ่ายให้ คนละ
10,000 บาท
(15) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี จ่ายให้ คนละ 20,000 บาท
(16) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 2 ปี ถึง 3 ปี จ่ายให้ คนละ 30,000 บาท
(17) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี จ่ายให้ คนละ 40,000 บาท
(18) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี จ่ายให้ คนละ 50,000 บาท
(19) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 5 ปี ถึง 6 ปี จ่ายให้ คนละ 60,000 บาท
(20) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 6 ปี ถึง 7 ปี จ่ายให้ คนละ 70,000 บาท
(21) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 7 ปี ถึง 8 ปี จ่ายให้ คนละ 80,000 บาท
(22) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกมากกว่า 8 ปี ถึง 9 ปี จ่ายให้ คนละ 90,000 บาท
(23) สมาชิกสมทบที่สหกรณ์รับเข้ าเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 9 ปี ขึ ้นไป จ่ายให้ คนละ 100,000 บาท
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ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลจ าเป็ นเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การจั ด การศพของสมาชิ ก ผู้ ถึ ง แก่ ก ร ร ม
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์อาจมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ แก่ผ้ มู ี
สิทธิ รับเงินสงเคราะห์ ก่อน ในอัตราไม่เกินร้ อยละสิบของเงินตามข้ อ 9(1) – 9(23) แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
รวมทั ง้ ค่า พวงหรี ด เคารพศพ ตามที่ มี ก ารขอเบิ ก จ่า ยจริ ง ทั ง้ นี ต้ ามหลัก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
เงินสงเคราะห์นี ้ไม่ถือเป็ นมรดก ให้ สหกรณ์หกั ชาระหนี ้ซึง่ ผู้ถึงแก่กรรมมีพนั ธะต่อสหกรณ์
ก่อนจึงจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ รู ับเงินสงเคราะห์
ข้ อ 10 ให้ สหกรณ์ จ่ายเงิน สงเคราะห์ สมาชิก ล่วงหน้ าแก่สมาชิก อาวุโส ปี ละ 5% แต่ไม่เกิ น
5,000 บาท ของเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ที่สมาชิกพึงได้ รับเป็ นระยะเวลา 10 ปี หลังจากที่ได้ รับ
หนังสือแสดงเจตนา เงินสงเคราะห์สมาชิกล่วงหน้ านี ้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงินสงเคราะห์ สมาชิกผู้ถึงแก่
กรรม เมื่อสมาชิกอาวุโสถึงแก่กรรม สหกรณ์ จะหักเงินสงเคราะห์ สมาชิกล่วงหน้ าแก่สมาชิกอาวุโสที่รับ
ไปจากเงินสงเคราะห์ สมาชิกผู้ถึงแก่ กรรม หากมีเงินเหลือสหกรณ์ จะจ่ายให้ แก่ ผ้ ูรับผลประโยชน์ ต่อไป
ทังนี
้ ้สมาชิกต้ องแสดงเจตนาให้ ชดั เจนว่าจะรับเงินสงเคราะห์สมาชิกล่วงหน้ าแก่สมาชิกอาวุโสหรื อไม่ตาม
แบบที่สหกรณ์ กาหนด สมาชิกอาวุโสที่รับเงินสงเคราะห์ ไปแล้ ว และขาดจากสมาชิกภาพ ยกเว้ นกรณี
เสียชีวิต ต้ องชาระเงินสงเคราะห์ส่วนที่ ได้ รับไปแล้ ว คืนให้ แก่สหกรณ์ เว้ นแต่คณะกรรมการดาเนินการ
จะมีมติไม่ต้องคืนก็ได้
ข้ อ 11 ในกรณีที่เงินสงเคราะห์มีไม่พอจ่ายไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้ คณะกรรมการดาเนินการมี
อานาจพิจารณาอนุม ตั ิจ่า ยเงิน ของสหกรณ์ เป็ น เงิน สงเคราะห์ เพื่อ จ่ายเป็ น เงิน สงเคราะห์ตามข้ อ 9
ไปก่อน แล้ วให้ ตงงบประมาณรายจ่
ั้
ายประจาปี และจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินสงเคราะห์ เพิ่มในปี ตอ่ ไป
ข้ อ 12 ให้ ป ระธานกรรมการดาเนิ น การหรื อ คณะกรรมการดาเนิ น การมี อานาจวินิ จ ฉัย
ชี ข้ าดในปั ญหาทัง้ ปวงเกี่ ย วกับการดาเนินการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(นายดารงค์ จิระสุทศั น์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด

