
 
  

 
 
 
 
 
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------------- 

   
อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี    จ ากัด  

พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑) โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ 
ชุดที่ ๕๖ ประจ าปี ๒๕๕๘ ประชุมเมื่อ  วันศุกร์ท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต  พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘             
ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด           
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด     
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ ๖ สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้ 
   ๖.๑   เป็นสมาชิก ๑ – ๕ ปี    ได้รับ  ๔๐,๐๐๐  บาท 
   ๖.๒   เป็นสมาชิก ๕ ปีขึ้นไปถึง ๗ ปี  ได้รับ ๕๐,๐๐๐  บาท 
   ๖.๓   เป็นสมาชิก ๗ ปีขึ้นไปถึง ๙ ปี  ได้รับ ๖๐,๐๐๐  บาท 
   ๖.๔  เป็นสมาชิก ๙ ปีขึ้นไปถึง ๑๑ ปี ได้รับ ๗๐,๐๐๐  บาท 
   ๖.๕  เป็นสมาชิก ๑๑ ปีขึ้นไปถึง ๑๓ ปี ได้รับ ๘๐,๐๐๐  บาท 
   ๖.๖  เป็นสมาชิก ๑๓ ปีขึ้นไปถึง ๑๕ ปี ได้รับ ๙๐,๐๐๐  บาท 
   ๖.๗   เป็นสมาชิก ๑๕ ปีขึ้นไปถึง ๑๗ ปี ได้รับ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๘  เป็นสมาชิก ๑๗ ปีขึ้นไปถึง ๑๙ ปี ได้รับ   ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๙ เป็นสมาชิก ๑๙ ปีขึ้นไปถึง ๒๑ ปี ได้รับ   ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๑๐  เป็นสมาชิก ๒๑ ปีขึ้นไปถึง ๒๓ ปี ได้รับ   ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๑๑  เป็นสมาชิก ๒๓ ปีขึ้นไปถึง ๒๕ ปี ได้รับ   ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๑๒  เป็นสมาชิก ๒๕ ปีขึ้นไป  ได้รับ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 



 
ให้ประธานกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากั ด              

เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 
(นายบัณฑิตย์  กองกูล) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯจ ากัด ชุดท่ี ๕๕ ประจ าปี ๒๕๕๗ ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.  ๒๕๕๖ ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด           
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด     
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  ข้อ ๖ สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้ 
   ๖.๑  เป็นสมาชิก ๑ – ๕ ปี ได้รับเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๒  เป็นสมาชิก ๕ ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐ ปี  ได้รับเงินจ านวน      

๗๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๓  เป็นสมาชิก ๑๐ ปีขึ้นแต่ไม่ถึง ๑๕ ปี ได้รับเงินจ านวน 
     ๙๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๔  เป็นสมาชิก ๑๕ ปีขึ้นแต่ไม่ถึง ๒๐ ปี ได้รับเงินจ านวน             

๑๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๕ เป็นสมาชิก ๒๐ ปีขึ้นแต่ไม่ถึง ๒๕ ปี ได้รับเงินจ านวน              

๑๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๖ เป็นสมาชิก ๒๕ ปีขึ้นไปได้รับเงิน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 



ให้ประธานกรรมการด า เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากั ด               
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 
(นายบัณฑิตย์  กองกูล) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด         
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ชุดท่ี ๕๔ ประจ าปี ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงได้รวมกองทุนสงเคราะห์สมาชิก ๔๐ ปีสหกรณ์และ 
๕๐ ปี สหกรณ์เข้าด้วยกันและก าหนดระเบียบว่าด้วย กองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต           
ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด           
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์สมาชิก (๔๐ ปีสหกรณ์) พ.ศ. ๒๕๔๔ และบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการด าเนินการ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๔  เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบนี้ หมายถึง เงินท่ีได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญประจ าปี 
  ข้อ ๕  สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการตามข้อ ๖ 
 กรณีสมาชิกมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์หักช าระหนี้ก่อน ส่วนท่ีเหลือจะให้กับ
ทายาทตามกฎหมาย หรือบุคคลท่ีสมาชิกแสดงเจตนารมณ์ไว้ 
  ข้อ ๖  สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี้ 
   ๖.๑  เป็นสมาชิก ๑ – ๕ ปี ได้รับเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๒  เป็นสมาชิก ๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี  ได้รับเงินจ านวน      

       ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ๖.๓  เป็นสมาชิก ๑๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  ข้อ ๗  การรับเงินสวัสดิการ ให้ทายาทของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย หรือบุคคลท่ี
สมาชิกแสดงเจตนารมณ์ไว้ ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการนี้ภายใน ๖ เดือนหลังจากสมาชิกเสียชีวิต 
โดยแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 



   ๗.๑  ใบมรณะบัตร  หรือ  ส าเนาใบมรณะบัตร 
   ๗.๒  บัตรประจ าตัวของสมาชิก และของผู้รับผลประโยชน์ 
   ๗.๓  ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 
 กรณีไม่มีบุคคลมาขอรับเงินสวัสดิการนี้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในวรรคแรก         
ให้โอนเงินสวัสดิการนี้เข้าเป็นเงินของสหกรณ์ หากสมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ให้หัก
เงินจ านวนท่ีช าระหนี้ก่อน ท่ีเหลือจึงโอนให้สหกรณ์ 
  ข้อ ๘  สมาชิกท่ีอยู่ระหว่างการผิดนัดช าระหนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบนี ้
  ข้อ ๙  ให้ประธานกรรมการมีอ านาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการใช้ตามระเบียบนี้ และค าวินิจฉัยของประธานกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
(นายบัณฑิตย์  กองกูล) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

 


