
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหเก่ียวกับการศพของสมาชิก   

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

เพ่ือใหการดาํเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จํากัด  เปนไปตาม

วัตถุประสงค  คณะกรรมการดาํเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จํากัด   วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสงเคราะหเกีย่วกับการศพของสมาชิก   

ท้ังน้ีเพ่ือเปนการชวยเหลือครอบครัวของสมาชกิ   

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกดั  ขอ  ๕๗ (๘)  

และขอ   ๘๓ (๘) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี  ๑๕ คร้ังท่ี   ๑๐/๒๕๕๒  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม   ๒๕๕๓   

จึงไดกาํหนดระเบียบการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชกิ  พ.ศ. ๒๕๕๓   ไวดังตอไปน้ี  

        ขอ  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกดั  วาดวย 

การใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสงเคราะหเกีย่วกับการศพของสมาชกิ พ.ศ.  ๒๕๕๓" 

 ขอ  ๒.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตัง้แตวันท่ี  ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

 ขอ  ๓. ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด วาดวยการใช 

ทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสงเคราะหเกีย่วกับการศพของสมาชกิ พ.ศ.  ๒๕๔๔” 

  ขอ  ๔. บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง มติ และขอตกลงอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด  

หรือแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ  ๕. ในระเบียบน้ี 

   “สหกรณ”      หมายถงึ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

   “สมาชกิ”       หมายถงึ สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด  รวมถงึสมาชิกสามัญ 

       ท่ีเปล่ียนสถานภาพเปนสมาชกิสมทบโดยเหตุแหงการเกษียณอาย ุ

  “คณะกรรมการ”      หมายถงึ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

  “ประธานกรรมการ”     หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

  “ผูรับประโยชน”      หมายถงึ ผูท่ีสมาชิกไดทําหนังสือแตงตั้งเปนผูรับประโยชนมอบไวแก 

       สหกรณ  ตามมาตรา   ๔๒ / ๒  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

       (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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       ขอ  ๖. สมาชกิผูใดเสียชวีิตในขณะท่ีเปนสมาชิกสหกรณ  ใหมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ  

ตามหลักเกณฑดังน้ี 

  ๖.๑  อายุการเปนสมาชกิตั้งแต  ๑๒  เดือน  แตไมเกิน  ๒๔  เดือน  ใหไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกบั 

การศพ เปนเงิน  ๑,๐๐๐.๐๐  บาท  (หน่ึงพันบาทถวน) 

   ๖.๒  อายุการเปนสมาชกิตัง้แต  ๒๕  เดือน  แตไมเกิน  ๖๐  เดือน  ใหไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับ 

การศพ เปนเงิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท  (หาพันบาทถวน) 

  ๖.๓  อายุการเปนสมาชกิตัง้แต  ๖๑  เดือน  แตไมเกิน  ๑๒๐  เดือน  ใหไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกบั 

การศพ เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 

   ๖.๓  อายุการเปนสมาชกิตัง้แต  ๑๒๑  เดือน ขึ้นไป  ใหไดรับเงินสงเคราะหเกีย่วกับการศพ  

เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท  (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 

การนับเวลาการเปนสมาชิก  ใหนับเฉพาะเวลาท่ีเปนสมาชกิติดตอกันคร้ังสุดทายจนถึงวันเสียชวีิต 

ขอ  ๗. สหกรณจะจายเงินสงเคราะหเกีย่วกับการศพใหแกผูมีรายชื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนตามหนังสือท่ีสมาชิก 

ทําไวใหกับสหกรณ   หรือคูสมรส  หรือบุตร  หรือบิดา  หรือมารดาเปนผูรับตามลําดับ 

 ขอ  ๘. เมื่อสมาชกิเสียชีวิต  ใหผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการทราบ   

เพ่ือขอรับเงินสงเคราะหฯ พรอมแนบสําเนาใบมรณบัตร  และสําเนาทะเบียนบานภายใน  ๙๐  วัน นับแตวันท่ีเสียชีวิต  

เมื่อพนกาํหนดน้ีแลวเปนอันหมดสิทธิในการรับเงินสงเคราะหฯ 

 ขอ  ๙. สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิ  ท่ีจะงดจายหรือลดจํานวนเงินลงนอยกวาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๕. ได 

หากปรากฏวา 

  (๑) สมาชกิท่ีขอรับการสงเคราะหฯ เสียชีวติ  เน่ืองจากเปนผูกระทําความผิดทางอาญา 

  (๒) เงินทุนสาธารณประโยชนท่ีประชุมใหญจัดสรรไวตามความในขอบังคับของสหกรณหมดลง   

หรือมีจํานวนนอยกวาหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๖.  ซึ่งสมาชิกน้ันพึงมีสิทธิไดรับการสงเคราะห 

 ขอ  ๑๐. ใหประธานกรรมการ   พิจารณาจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิกใหเปนไปตามระเบียบน้ี   

การพิจารณาจายใหพิจารณาตามลําดับคาํรองท่ียื่นขอรับการสงเคราะห  และตองใหผูรับโอนประโยชนทําหลักฐาน 

การรับเงินสงเคราะหฯ ไวใหแกสหกรณแลวเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

 ขอ ๑๑. ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามระเบียบน้ี   ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑   กรกฎาคม    ๒๕๕๓ 

 

 

 

                           ( อาจารยชรินพร  งามกมล )  

                                   ประธานกรรมการ 

             สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จาํกัด 

 



 

        วันที่  30  มถิุนายน  2553   

 

เรื่อง  ปรับแกไขระเบียบฯ   

เรียน  คณะกรรมการดําเนนิการ 

สิ่งที่สงมาดวย  1.  ระเบียบฯ  วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ 

        ของสมาชิก  พ.ศ.  2553 

   2.  ระเบียบฯ  วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพือ่สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 

         พ.ศ.  2553 

 

     กระผมไดตรวจสอบระเบียบฯ  ทั้ง  2  ระเบียบฯ ที่สงมาพรอมหนังสือฉบับนี้อกีครั้งหนึ่งแลว 

เห็นควรปรับแกไขใหเปนไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  เรื่องการต้ังผูรับโอน 

ประโยชน  ซ่ึงตองแกไขระเบียบฯ  ทั้ง  2 ระเบียบฯ  ในขอ  5. “ผูรับประโยชน โดยมีเหตุผลดังนี้ 
   

เหตุผลในการแกไข 
 

  เดิมไมไดมีการระบุเรื่องการแตงต้ังผูรับประโยชนไวใน พ.ร.บ.สหกรณ  พ.ศ.  2542  จึงอนุโลมใช

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตอมาไดมีการแกไข พ.ร.บ. สหกรณ  (ฉบับท่ี  2 )  พ.ศ.  2553  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใชบังคับเปนกฎหมายเมื่อวันที่  22  เมษายน  2553  มาตรา  42/2   

การต้ังผูรับประโยชน  “สมาชิกอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน   

ในเงินคาหุน  เงินฝาก  หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ  เมื่อตนถึงแกความตาย  โดยมอบไวแกสหกรณเปน

หลักฐาน”   

  จึงเห็นควรแกขอความดังกลาวใหเปนไปตาม พ.ร.บ.   

 

 

                                                                          ( นายประกิจ  แสงสวาง )  

                รักษาการผูจัดการสหกรณฯ   
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