
 

 

 

 

 
 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ากดั 
ว่าด้วยการสงเคราะห์จัดการศพสมาชิกสมทบหรือคู่สมรสสมาชิกสมทบ  

พ.ศ. 2553  
------------------------------------------ 

 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ  จ ากดั  ขอ้ 74  และขอ้ 105  ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการด าเนินการ  ชดุที่ 27  คร ัง้ที ่ 8 วนัที ่30 กนัยายน 2553  ไดม้มีตกิ าหนดระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังาน

ยาสูบ  จ ากดั  ว่าดว้ยการสงเคราะหจ์ดัการศพสมาชกิสมทบหรอืคู่สมรสสมาชกิสมทบ พ.ศ. 2553 ดงัต่อไปน้ี.- 

  ขอ้ 1.  ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ จ ากดั ว่าดว้ยการสงเคราะหจ์ดัการศพ

สมาชกิสมทบหรอืคู่สมรสสมาชิกสมทบ  พ.ศ. 2553” 

  ขอ้ 2.  ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่มมีติเป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3.  ในระเบยีบน้ี 

   “สหกรณ์”   หมายถงึ  สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ  จ ากดั 

   “สมาชกิสมทบ”  หมายถงึ  สมาชกิสมทบสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ จ ากดั 

   “คณะกรรมการ”  หมายถงึ  คณะกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ จ ากดั 

   “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังาน  

                                                                           ยาสูบ  จ ากดั 

“ผูร้บัโอนประโยชน”์  หมายถงึ  บคุคลทีส่มาชกิสมทบระบไุวใ้นหนงัสอืแสดงเจตนาตัง้ 

ผูร้บัโอนประโยชนข์องสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังาน    

ยาสูบ  จ ากดั 

   “คู่สมรสสมาชิกสมทบ” หมายถงึ  สามหีรอืภรรยาของสมาชกิสมทบทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

  ขอ้ 4.  สมาชกิสมทบหรอืคู่สมรสสมาชกิสมทบทีถ่งึแก่กรรมในขณะทีเ่ป็นสมาชิกสหกรณ ์ ใหบ้คุคลในขอ้  7 มี

สทิธิไดร้บัสงเคราะหก์ารจดัการศพตามหลกัเกณฑด์งัน้ี.- 
 

 
               / รายละเอยีด

...  
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รายละเอยีดเวลาการเป็นสมาชิกสมทบ สมาชกิ (บาท) คู่สมรส (บาท) 

     (1)  เป็นสมาชกิไม่เกนิ  2  ปี 3,000.- 1,500.- 

     (2)  เป็นสมาชกิเกิน 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 5,000.- 2,500.- 

     (3)  เป็นสมาชกิเกิน 5 ปี แต่ไมเ่กนิ 10 ปี 7,500.- 3,750.- 

     (4)  เป็นสมาชกิเกิน 10 ปี  แต่ไม่เกนิ  15 ปี 10,000.- 5,000.- 

     (5)  เป็นสมาชกิเกิน 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี 15,000.- 7,500.- 

     (6)  เป็นสมาชกิเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป 25,000.-      12,500.- 

    

 
  ขอ้ 5.  การนบัเวลาการเป็นสมาชกิสมทบใหน้บัเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นสมาชกิตดิต่อกนัคร ัง้สุดทา้ย  จนถงึปจัจบุนั 

  ขอ้ 6.  การจ่ายเงนิตามขอ้ 4. หากเป็นการจ่ายกรณีดว้ยสมาชกิสมทบถงึแก่กรรม และมหีน้ีคงคา้ง  สหกรณ์ฯ 

จะหกัหน้ีคงคา้งก่อน  และจะจ่ายใหก้บัผูร้บัโอนประโยชนเ์ฉพาะส่วนทีเ่หลอืจากการหกัหน้ีแลว้ 

  ขอ้ 7.  สหกรณฯ์ จะจ่ายเงนิสงเคราะหก์ารจดัการศพใหก้บับคุคลดงัต่อไปน้ี.- 

   (1)  ผูร้บัโอนประโยชน ์ ทีส่มาชิกสมทบแจง้ไว ้

   (2)  ทายาทโดยธรรม  กรณีไม่มบีคุคลตามขอ้ (1) โดยใหจ่้ายตามล าดบัดงัน้ี.- 

- คู่สมรส 

- บตุร 

- บดิา/มารดา 

ขอ้ 8.  นอกจากเงนิสงเคราะหต์ามขอ้ 4 แลว้  กรณีสมาชกิสมทบถงึแก่กรรม สหกรณฯ์ จะจ่ายเงนิช่วยเหลอื 

การจดัการศพเพิม่อีกดงัน้ี.- 

   (1)  รายละ  3,000.-บาท (โดยไมห่กัหน้ี) 

   (2)  พวงหรดีเคารพศพ ไม่เกนิ 500.-บาท 

  ขอ้ 9. การขอรบัเงนิตามขอ้  4  และขอ้  8  ใหผู้ร้บัโอนประโยชนห์รอืทายาท   ยืน่เรื่องเป็นหนงัสอืต่อผูจ้ดัการ 

สหกรณ์โดยแนบหลกัฐานดงัต่อไปน้ี.- 

   (1)  ส าเนาใบมรณะบตัร 

   (2)  ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูถ้งึแก่กรรม 

   (3)  ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูร้บัโอนประโยชน ์หรอืผูย้ืน่ตามขอ้ 7(2) 

   (4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัโอนประโยชน ์หรอืผูย้ืน่ตามขอ้ 7(2) 

   (5)  ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส) 

(6)  ส าเนาค่าใชจ่้ายในการจดัการศพ 

(7)  ใบเสรจ็ค่าพวงหรดี 

                                          /  การขอ.... 
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   การขอรบัเงนิตอ้งด าเนินการภายใน 180  วนั นบัแต่วนัทีถ่งึแก่กรรม เมือ่พน้ก าหนดน้ีแลว้ ใหถ้อืว่าเป็น

อนัหมดสทิธิในการขอรบัเงนิสงเคราะหฯ์ 

  ขอ้ 10. สหกรณส์งวนสทิธิทีจ่ะงดจ่ายหรอืลดจ านวนเงนิลงนอ้ยกว่าหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นขอ้  4 และ  ขอ้ 8  

ไดห้ากปรากฏว่า  สมาชกิสมทบหรอืคู่สมรสของสมาชกิสมทบที่ขอรบัการสงเคราะหถ์งึแก่กรรมเน่ืองจากตนกระท าความผดิทาง

อาญา 

   กรณีสมาชิกไดร้บัสทิธิตามระเบยีบฯ ของสมาชกิตามปกติแลว้ กใ็หไ้ดร้บัเพยีงสทิธิเดยีว 

  ขอ้ 11. การพจิารณาการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์กี่ยวกบัการจดัการศพ  ใหถ้อืใชจ้ากงบประมาณค่าใชจ่้ายประจ าปีของ

สหกรณ ์ โดยพจิารณาตามล าดบัค ารอ้งทีย่ืน่ขอรบัการสงเคราะห ์ และตอ้งจดัใหผู้ร้บัท าหลกัฐานการรบัเงนิใหแ้ก่สหกรณ์ทกุราย   

และใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกรายในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการคราวถดัไป 

  ขอ้ 12. ใหผู้จ้ดัการน าเสนอประธานกรรมการอนุมตัจ่ิายเงนิสงเคราะหก์ารจดัการศพใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 

  ขอ้ 13. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี   

 
 
                          ประกาศ  ณ  วนัที ่  15  ตลุาคม  2553   
 

                                       (ลงช่ือ)  มงคลวัจน์  รุหานนท์ 
                  (นายมงคลวจัน ์  รุหานนท)์ 

                  ประธานกรรมการ 
                 สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานยาสูบ    จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาถกูตอ้ง – เกบ็            ศรุตยา  ร่าง/พมิพ ์

 


