ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยการใช้ ทุนสวัสดิการเพือ่ สงเคราะห์ เกีย่ วกับการศพ
ของสมาชิก พ.ศ. 2561
-----------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 59 (8)
และ ข้อ 87(8) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ ครั้ งที่ 7/2561 เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561
ได้ มี ม ติ ก าหนดระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้า ราชการสรรพากร จ ากัด ว่ า ด้ว ยการใช้ ทุ น สวัส ดิ ก าร
เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ. 2561
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ. 2554 รวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ หรื อประกาศ
อื่นใดที่กาหนดไว้แล้ว ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
“ทุนสวัสดิการ”

หมายถึง

“สหกรณ์”
“สมาชิก”
“คณะกรรมการ”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“ประธานกรรมการ”

หมายถึง

“ผูจ้ ดั การ”
“ผูร้ ับโอนประโยชน์”

หมายถึง
หมายถึง

เงินซึ่ งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรจากกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากรจากัด
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสื อแสดงเจตนาการตั้ง
ผูร้ ับโอนประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด

ข้ อ 5 สมาชิ กผูใ้ ดถึ งแก่ กรรมในขณะที่เป็ นสมาชิ กอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิ ได้รับเงิ นสงเคราะห์
เกี่ ย วกับ การศพตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิ ก โดยการนับ เวลาการเป็ นสมาชิ ก ให้นับ เป็ นปี เศษของปี
ให้นบั เป็ น 1 ปี โดยคานวณให้ปีละ 5,000 บาท ทั้งนี้ ระยะเวลาเป็ นสมาชิกสู งสุ ดไม่เกิน 30 ปี
การนับเวลาการเป็ นสมาชิกให้นบั เฉพาะเวลาที่เป็ นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุ ด
ข้ อ 6 สหกรณ์ จะจ่ ายเงิ นสงเคราะห์ เกี่ ย วกับ การศพให้แก่ บุค คลผูม้ ี รายชื่ อระบุ ใ ห้เป็ นผูร้ ับ โอน
ประโยชน์ ต ามหนั ง สื อที่ ส มาชิ ก ได้ ร ะบุ ไ ว้ก ั บ สหกรณ์ ต ามล าดั บ หากไม่ ร ะบุ ผู ้รั บ โอนประโยชน์
ให้ตกเป็ นสิ ทธิ แก่ทายาทโดยธรรม
ข้ อ 7 เมื่ อสมาชิ กถึ งแก่ กรรมให้มีผูม้ ี สิทธิ รับเงิ นสงเคราะห์ เกี่ ยวกับการศพขอรั บเงิ นสงเคราะห์
พร้ อ มทั้ง แนบส าเนาหลัก ฐานเอกสารใบมรณบัต รและทะเบี ย นบ้า นภายในก าหนด 180 วัน นั บ แต่
วัน ถึ ง แก่ ก รรม เมื่ อ พ้น ก าหนดนี้ แล้ว เป็ นอัน หมดสิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น สงเคราะห์ เว้น แต่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเป็ นรายไป
ข้ อ 8 สหกรณ์ ยอ่ มทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะงดจ่ายหรื อลดจานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ได้
หากปรากฎว่า
(1) สมาชิ กที่ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เนื่ องจากตนกระทาความผิดทางอาญา ยกเว้น
การกระทาผิดโดยประมาท
(2) เงิ นทุนสวัสดิ การซึ่ งที่ประชุ มใหญ่จดั สรรไว้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ หมดลง
หรื อมีจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่ งสมาชิกนั้นจะพึงมีสิทธิ ได้รับการสงเคราะห์
ข้ อ 9 ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์พิจารณาจ่ายเงิ นสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และ
ต้องจัดให้ผรู ้ ับทาหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุกราย พร้อมทั้งให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการคราวถัดไป
ข้ อ 10 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นางสาวนวลน้อย ศรี รุ่งโรจน์)
รองประธานกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

