
ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 

ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพือ่สงเคราะห์กรณีสมาชิกถงึแก่กรรม 
พ.ศ. 2549 

----------------------------- 
 
  เพ่ือให้การพิจารณาการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์   เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่ง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  ขอ้ 2 (14)   
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
จาํกดั  พ.ศ.2544  ขอ้ 74 (8 ) และ ขอ้ 102 (8)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 31 คร้ังท่ี 7 วนัท่ี 30 
มีนาคม 2549 จึงไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน ์เพ่ือสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.   ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์บริษทัวทิยุการบินแห่งประเทศไทย  
จาํกดั ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพือ่สงเคราะห์กรณีสมาชิกถงึแก่กรรม พ.ศ. 2549” 

ขอ้ 2.    ระเบียบน้ี ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2549 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  ว่า
ดว้ย การใชทุ้นสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2548  ระเบียบและประกาศอ่ืนใดซ่ึงขดั หรือแยง้ หรือกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 4.    ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่ง 

ประเทศไทย  จาํกดั 
“สมาชิก”      หมายถึง     สมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม 

ทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย   
จาํกดั 

 “ผูรั้บโอนผลประโยชน”์ หมายถึง  บุคคลท่ีสมาชิกระบุไวใ้นหนงัสือแสดง 
เจตนาการตั้งผูรั้บโอนผลประโยชนข์อง 
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่ง 
ประเทศไทย  จาํกดั 
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   “ทุนสาธารณประโยชน”์   หมายถึง   เงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ ไดมี้มติใหจ้ดัสรร 
จากกาํไรสุทธิประจาํปี ของสหกรณ์ออม 
ทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย  
จาํกดั  และเงินซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติ 
อนุมติัจากงบประมาณประจาํปีเพ่ือจ่าย 
เป็นประกนัชีวิตกลุ่มใหแ้ก่สมาชิก 
 

ขอ้ 5.    คุณสมบติัของสมาชิก 
(1) สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบน้ี        ตอ้งเป็นสมาชิกสามญัตามขอ้บงัคบั 

ของสหกรณ์  และสหกรณ์คงไวซ่ึ้งสิทธิในการพิจารณาว่าสมาชิกประเภทใดมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไดรั้บเงินตาม
ระเบียบน้ี 

(2) กรณีรับโอนสมาชิก ใหส้มาชิกผูไ้ดรั้บโอนมา มีสิทธิไดรั้บเงินตามระเบียบน้ี โดย 
เร่ิมนบัอายกุารเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั 
 
  ขอ้ 6.   การจ่ายเงินตามระเบียบน้ี เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินแก่ผูมี้สิทธิตามระเบียบน้ีแลว้ ใหถื้อ
เป็นท่ีส้ินสุด และสหกรณ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากจะปรากฏภายหลงัว่า มีผูอ่ื้นอา้งว่ามีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินตามระเบียบน้ีอีก 

ขอ้ 7. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินกองทุนสาธรณประโยชน ์เพ่ือสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่ 
กรรม  มีดงัน้ี 

(1)  เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1  ปี  ไม่ถึง  5 ปี   จะไดรั้บเงินจาํนวน    80,000.-บาท 
(2)  เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5  ปี  ไม่ถึง  10 ปี  จะไดรั้บเงินจาํนวน  100,000.-บาท 
(3)  เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 10 ปี ไม่ถึง  15 ปี  จะไดรั้บเงินจาํนวน  120,000.-บาท 
(4)  เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 15 ปี ไม่ถึง  20 ปี  จะไดรั้บเงินจาํนวน  140,000.-บาท 
(5)  เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 20 ปี ไม่ถึง 25 ปี  จะไดรั้บเงินจาํนวน  160,000.-บาท 
(6)  เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 25 ปี ไม่ถึง 30 ปี  จะไดรั้บเงินจาํนวน  180,000.-บาท 
(7) เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 30 ปี ข้ึนไป  จะไดรั้บเงินจาํนวน  200,000.-บาท 

  ขอ้ 8.   การนบัอายกุารเป็นสมาชิก   ใหเ้ร่ิมนบัถดัจากเดือนท่ีสมาชิกผูน้ั้นไดล้งรายมือช่ือของ
ตนในทะเบียนสมาชิก ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ ตามขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์  และไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นสมาชิกจากคณะกรรมการ  เศษของเดือนนบัไดเ้กิน 8  เดือนใหน้บัเป็น 1 
ปี หากไม่ถึงใหต้ดัท้ิง 
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  ขอ้ 9.   กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ จะจดัพวงหรีดในนามของสหกรณ์ เพ่ือเคารพศพ 
จาํนวน 1 พวง ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,000.-บาท 
  ขอ้ 10.   สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ใหแ้ก่ผูรั้บโอนผลประโยชน์ท่ี
สมาชิกไดต้ั้งไว ้ 

ขอ้ 11. เม่ือสมาชิก  ถึงแก่กรรม  ใหผู้มี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์    แจง้เป็นหนงัสือพร้อมยืน่ 
หลกัฐาน ต่อสหกรณ์เพ่ือขอรับเงิน ดงัน้ี 

(1) สาํเนาใบมรณะบตัร 
(2) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูถึ้งแก่กรรม  และผูรั้บโอนผลประโยชน ์
(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให ้ของผูรั้บโอน

ผลประโยชน ์
(4) หลกัฐานอ่ืนใดท่ีจาํเป็น ตามท่ีสหกรณ์ใหน้าํมาเพ่ิมเติม 
การยืน่เอกสารหลกัฐานตามวรรคแรก ใหผู้มี้สิทธิลงนามรับรองถูกตอ้ง การยืน่ 

เอกสารปลอมหรือเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนเอง ซ่ึงเป็นเท็จ สหกรณ์ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะดาํเนินการคดีอาญาตาม
กฎหมาย 

ขอ้ 12.   การขอรับเงินสงเคราะห์จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ  และยืน่หลกัฐานขอรับเงินภายใน 90  
วนั นบัจากวนัท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม  เม่ือพน้กาํหนดน้ีแลว้ใหถื้อว่าเป็นอนัหมดสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์
ตามระเบียบน้ี 
   กรณีวนัครบกาํหนดเป็นวนัหยดุราชการ หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือวนัหยดุของ 
สหกรณ์ ใหถื้อวา่วนัทาํการถดัไปเป็นวนัครบกาํหนด 

ขอ้ 13.   หากสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมมีหน้ีคา้งชาํระกบัสหกรณ์อยูเ่พียงเท่าใด ใหส้หกรณ์หกัเงินท่ี
ผูรั้บโอนผลประโยชนข์องสมาชิกผูถึ้งแก่กรรม  มีสิทธิไดรั้บตามระเบียบน้ี เพ่ือชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์เสียก่อน 
และภายหลงัท่ีสหกรณ์ไดรั้บเงินดงักล่าวเพ่ือชาํระหน้ีแลว้  หากมีเงินคงเหลือเท่าใด ให้สหกรณ์ส่งมอบให้แก่
ผูรั้บโอนผลประโยชนท์ั้งจาํนวน 
  ขอ้ 14. สหกรณ์ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดจ่าย หรือลดจาํนวนการจ่ายเงินสงเคราะห์นอ้ยลงกว่า
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้  7  ได ้    หากปรากฏว่าเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่จดัสรรไว้
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ หมดลงหรือมีจาํนวนนอ้ยกวา่หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้  7 
  ขอ้ 15.   เงินสงเคราะห์น้ีมิไดถื้อเป็นกองมรดก คณะกรรมการทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะพิจารณาจ่าย
ใหแ้ก่ ผูมี้สิทธิตามระเบียบน้ี ผูใ้ดจะนาํฟ้องร้องมิได ้
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ขอ้ 16. ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์   พจิารณาอนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์   ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี การ

พิจารณาจ่ายใหพิ้จารณาตามลาํดบัหนงัสือแจง้การถึงแก่กรรม     พร้อมทั้งตอ้งจดัใหผู้รั้บเงิน ทาํหลกัฐานการรับ
เงินใหแ้ก่สหกรณ์ทุกราย และเสนอใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ คราวถดัไป 
  ขอ้ 17.  ในกรณีท่ีระเบียบน้ีมิไดก้าํหนดไว ้หรือกาํหนดไวแ้ต่ไม่ชดัเจน หรือมีปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจวินิจฉยัช้ีขาดตลอดจนพิจารณาไดต้ามสมควร 
   คาํวินิจฉยัช้ีขาด ตลอดจนคาํพิจารณาตามวรรคแรกใหถื้อเป็นท่ีส้ินสุด 
 
    ประกาศ   ณ   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549    
 
 
 
 

        
          (นายกาํธร   ศิริกร) 
                ประธานกรรมการดาํเนินการ 

              สหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 


