
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสุรำษฎร์ธำน ีจ ำกดั 
ว่ำด้วย  กองทุนเพือ่สวสัดกิำรสมำชิก พ.ศ. 2562   

************************ 
 อาศัยอ  านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ต  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั พ.ศ.  2554       
ขอ้ 71(7) และขอ้ 94(8) มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนินการ ชุดที่ 54 ครั้ งที่ 4 /2562 เนมื่อวนัที่ 16 มกราคม 
พ.ศ.2562 ไดก้  าหนดระเนบียบวา่ดว้ยกองทุนเนพื่อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 

ข้อก ำหนดทั่วไป 
 ข้อ 1 ระเนบียบน้ีเนรียกว่า “ระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ว่าด้วยกองทุน
สวสัดิการสมาชิก  พ.ศ. 2561 ” 
 ข้อ 2  ระเนบยีบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  25 มกราคม พ.ศ. 2562  เนป็นตน้ไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเนลิกระเนบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต  ารวจสุราษฎร์ธานี  จ  ากดั  วา่ดว้ยกองทุนเนพื่อสวสัดิการ
สมาชิก พ.ศ. 2557  และที่แกไ้ขเนพิ่มเนติมเนสียทั้งหมด และให้ใชข้อ้ความในระเนบียบน้ีแทน 
  บรรดาประกาศ  มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนินการ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ขดัหรือ
แย้งกบัข้อก  าหนดซ่ึงไดก้  าหนดไวใ้นระเนบียบน้ี หรือที่มีอยู่ก่อนวนัมีผลบงัคบัใชร้ะเนบียบน้ี ให้ใชร้ะเนบียบน้ี
แทน 
 ข้อ 4 ในระเนบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรพัยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
  “สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั และเนจา้หนา้ที่  
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
   “กองทุน” หมายถึง กองทุนเนพื่อสวสัดิการและประกนัชีวติ ตามระเนบียบน้ี 
  “บุตร” หมายถึง บุตรตามความเนป็นจริงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
  “คู่สมรส” หมายถึง สามี ภรรยา โดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจ
สุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
  “ครอบครัวสมาชิก” หมายถงึ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั และเนจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดัไม่รวมถงึสมาชิกสมทบ 
  “เนจบ็ป่วย” หมายถึง การเนจบ็ป่วยทุกชนิด เนวน้แต่การเนจบ็ป่วยที่เนกดิจากการกระท าโดย 
เนจตนาของตนเนอง 
  “บาดเจบ็สาหสั” หมายถึง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ไดก้  าหนดนิยามของค าวา่
บาดเจบ็สาหสัไว ้
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                    “โรงพยาบาล” หมายถงึ สถานพยาบาลใด ๆ ซ่ึงตั้งขึ้นถูกตอ้งตามกฎหมายเนพือ่ประกอบ 
รักษาพยาบาลตรวจวนิิจฉยัโรคท าการศลัยกรรม และให้บริการรักษา พยาบาลเนตม็เนวลา  และมิไดเ้นป็นสถานที่ 
ที่จดัให้เนพื่อพกัผ่อนหรือพกัฟ้ืนหรือสถาบนัใดซ่ึงคลา้ยคลึงกนั 

 “ผูป่้วยใน” หมายถึง สมาชิกที่ใชบ้ริการของโรงพยาบาลและแพทยล์งความเนห็นให้อยู่   
รักษาตวัในโรงพยาบาลและมีช่ืออยู่ในทะเนบียนผูป่้วยในของโรงพยาบาล 
  “ผูร้ับประโยชน”์ หมายถงึ บุคคลทีส่มาชิกแต่งตั้งใหเ้นป็นผูร้ับประโยชน ์จากกองทุนโดย 
การแต่งตั้งนั้นตอ้งท าเนป็นหนงัสือและเนกบ็ไวท้ีส่หกรณ์ 

 ข้อ 5 วตัถุประสงคข์องกองทุน 
5.1 เนพื่อช่วยเนหลือสมาชิกที่เนจบ็ป่วย และตอ้งอยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล 
5.2 เนพื่อช่วยเนหลือทายาทของสมาชิกที่เนสียชีวติ หรือบุคคลที่สมาชิกผูเ้นสียชีวติแต่งตั้งให้เนป็น

ผูร้ับประโยชน ์
5.3 เนพื่อคุม้ครองป้องกนัความเนสียหายดา้นหน้ีสินที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ 
5.4 เนพื่อคุม้ครองและช่วยเนหลือผูค้  ้าประกนัเนงินกูข้องสมาชิก 
5.5 เนพื่อเนป็นสวสัดกิารอื่น ๆ แกส่มาชิกตามระเนบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 6 เนงินกองทุนอาจไดจ้ากแหล่งต่าง   ๆดงัต่อไปน้ี 
6.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6.2 ก  าไรสุทธิประจ าปี 
6.3 เนงินหรือทรพัยสิ์นที่มีผูบ้ริจาคให ้
6.4 เนงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนั 
6.5 รายไดอ้ื่น ๆ 

ข้อ 7  เนงินกองทุนตามขอ้ 6.1 และ 6.2 ให้คณะกรรมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือก  าไร 
สุทธิประจ าปี ตามที่คณะกรรมการเนห็นสมควรเนป็นเนงินกองทุนจนกว่าเนงินกองทุนมีจ  านวนสิบล้านบาท 
หลงัจากนั้นให้ต ั้งงบประมาณจากเนงินก  าไรสุทธิประจ าปี เนพื่อให้กองทุนรักษาระดบัอยู่จ  านวนสิบลา้นบาท 
 ข้อ 8  เนงินกองทุนตามขอ้ 6.2 คณะกรรมการอาจจะเนสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เนพื่อขอจดัสรรก  าไรสุทธิ
ส่วนหน่ึงสมทบเนป็นเนงินกองทุน 
 ข้อ  9  เนงินกองทุนอาจมีเนกนิกวา่สิบลา้นบาทกไ็ด ้หากเนป็นเนงินที่ไดม้าตามขอ้ 6.3 
 ข้อ  10 สมาชิกผู้มีสิทธิไดร้ับการช่วยเนหลือจากกองทุนน้ี จะต้องเนป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้วไม่
นอ้ยกวา่ 6 เนดือน นบัแต่วนัที่สหกรณ์รับผูน้ ั้นเนขา้เนป็นสมาชิก 
 ข้อ  11 ให้คณะกรรมการมีหนา้ที่บริหารและจดัการกองทุนให้เนป็นไปตามระเนบียบน้ี 
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  ข้อ  12 การจ่ายเนงินกองทุน 
  12.1  จ่ายเนป็นค่าเนบี้ยประกนัส าหรับท าประกนัชีวติกลุ่มให้แกส่มาชิก 

12.2  จ่ายให้สมาชิกกรณีเนจ็บป่วยซ่ึงตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หลงัจากที่แพทย์
อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยจะจ่ายเนงินกองทุนให้ในอตัราคืนละ 1,000 บาท แต่ทั้งน้ี
รวมกนัแลว้ในรอบปีบญัชีไม่เนกนิ 10,000 บาท และให้อยู่ในอ  านาจของผูจ้ดัการมีอ  านาจตรวจสอบให้
ถูกตอ้งและสั่งจ่ายได ้ ซ่ึงเนมื่อด  าเนนินการแลว้รายงานให้คณะกรรมการด าเนนินการทราบ 

 จ่ายให้ครอบครัวสมาชิกกรณีเนจบ็ป่วยซ่ึงตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หลงัจากที่
แพทยอ์นุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแลว้ โดยจะจ่ายเนงินกองทุนให้ในอตัราคืนละ 500 บาท แต่ทั้งน้ี
รวมกนัแลว้ในรอบปีบญัชีไม่เนกนิ 5,000.-บาท และให้อยู่ในอ  านาจของผู้จดัการมีอ  านาจตรวจสอบให้
ถูกตอ้งและสั่งจ่ายได ้ ซ่ึงเนมื่อด  าเนนินการแลว้รายงานให้คณะกรรมการด าเนนินการทราบ 

             12.3  กรณีสมาชิกและเนจา้หนา้ที่เนสียชีวติสหกรณ์จะจ่ายเนงินกองทุนให้แกบุ่คคลตามขอ้ 12.12 
ดงัน้ี 
             (1) เนป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่แรกเนขา้ ถึง 6 เนดอืน รายละ   100,000  บาท 

    (2) เนป็นสมาชิกสหกรณ์เนกนิ 6 เนดือน แต่ไม่ถึง   5 ปี รายละ   800,000  บาท 
    (3) เนป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่  5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี รายละ 1,000,000 บาท 
    (4) เนป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี รายละ 1,200,000 บาท 
     (5) เนป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี รายละ 1,300,000 บาท 
    (6) เนป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี รายละ 1,400,000 บาท 
    (7) เนป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป    รายละ 1,500,000 บาท 

หากสมาชิกเสียชีวติเน่ืองจากการปฏิบตัิหนา้ที่สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนอีก 100,000 บาท 
การนบัเนวลาการเนป็นสมาชิกให้นบัเนฉพาะเนวลาที่เนป็นสมาชิกติดต่อกนัครั้ งหลงัสุด และกรณี

สมาชิกที่โอนสภาพมาจากสหกรณ์อื่น ให้นบัอายุการเนป็นสมาชิกตั้งแต่วนัที่ไดร้ับสิทธิ การเนป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจสุราษฎร์ธานี จ  ากดั เนท่านั้น 

12.4  จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการรับขวญัทายาทใหม่ ให้แกส่มาชิก ครั้ งละ 1,000 บาท โดยจ่ายครั้ ง
เนดียวและกรณีบิดา มารดา เนป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเนงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงไดท้ ั้งสองคน 
            12.5  จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้ งเนดียว จ  านวน 1,000 บาท และ
กรณีคู่สมรสเนป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับเนงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงไดท้ ั้งสองคน 

12.6  จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกส าเนร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข ั้นไป โดย 
จบปริญญาตรีรับ 1,000 บาท จบปริญญาโทรับ 2,000 บาท จบปริญญาเนอกรับ 3,000  บาท 

12.7  จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกส าเนร็จหลกัสูตร การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวนยศดาบต ารวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เนพื่อเนลื่อนต าแหน่งและเนลื่อนยศแบบเนลื่อนไหลเนป็นชั้นสัญญา
บตัรถึงยศร้อยต ารวจเนอก(กดต) โดยจ่ายให้รายละ5,000 บาท 
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12.8  จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกที่เนป็นขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสอบเนลื่อนยศ

เนป็นนายต ารวจชั้นสัญญาบตัร(ร้อยต ารวจตรี) โดยจ่ายรายละ 5,000 บาท 
12.9 จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกไดร้ับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่ง ระดบัสารวตัร โดย

จ่ายให้รายละ 5,000 บาท 
12.10 จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกได้รับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่ง รองผูก้  ากบัการ 

โดยจ่ายให้รายละ 5,000 บาท 
12.11 จ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกได้รับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่ง ผูก้  ากบัการ โดย

จ่ายให้รายละ 5,000 บาท 
  12.12  เนมื่อสมาชิกรายใดเนสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเนงินกองทุนให้แก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด
ตามล าดบัดงัน้ี 

   (1)  ผูร้ับประโยชน ์
   (2)  คูส่มรส 
   (3) บุตร (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 
   (4) บิดา – มารดา         

             12.13 บุคคลผูม้ีสิทธิขอรับเนงินกองทุนเนรียงตามล าดบัตามขอ้ 12.12 ของสมาชิกที่เนสียชีวติ ให้
มีสิทธิขอรับเนงินช่วยเนหลือเนบื้องตน้ไดไ้ม่เนกนิ 20,000 บาท ทั้งน้ีให้อยู่ในอ  านาจของผูจ้ดัการมีอ  านาจ
สั่งจ่ายได ้เนมื่อด  าเนนินการแลว้รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

 ข้อ 13  การขอรับเนงิน 
 13.1 กรณีสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก เนจบ็ป่วยและพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลให้สมาชิก 

หรือผู้ได้รับมอบอ านาจยื่นเนอกสารแบบค าขอรับเนงินกองทุน ตามที่คณะกรรมการก  าหนด พร้อม
หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส าเนนาใบเนสร็จรับเนงินของโรงพยาบาล หรือหลกัฐานรับรองค่าใชจ่้ายจากโรงพยาบาล 
(2) หลกัฐานรับรองของแพทยจ์ากโรงพยาบาล 
(3) ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกที่เนจบ็ป่วย และส าเนนาบตัร

ประจ าตวัของผูไ้ดร้ับมอบอ านาจ 
(4) เนอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการก  าหนด 

13.2 กรณีสมาชิกเนสียชีวติ ให้ผูร้ับประโยชนห์รือบุคคลตาม ขอ้ 12.12 ยื่น แบบค าขอรับ  
เนงินกองทุนตามที่คณะกรรมการก  าหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานแลว้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส าเนนาใบมรณะบตัรของสมาชิกผูเ้นสียชีวติ 
(2) ส าเนนาทะเนบียนบา้นที่มีช่ือสมาชิกผูเ้นสียชีวติ 
(3) ส าเนนาทะเนบียนสมรสของสมาชิกผูเ้นสียชีวติ 
(4) ส าเนนาบตัรประจ าตวัของผูข้อรับเนงิน 
(5) เนอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการก  าหนด 
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13.3 กรณีจ่ายเนป็นเนงินรับขวญัทายาทใหม่ สมาชิกหรือผูร้ับมอบอ านาจ ยื่นแบบค าขอรับ 
เนงินกองทุน ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัคลอดบุตร หากพน้ก  าหนดเนวลาดงักล่าว ถือวา่สมาชิกสละสิทธ์ิ
ในการรับเนงินสวสัดิการ พร้อมหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  ส าเนนาสูติบตัร 
13.4 กรณีจ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการมงคลสมรส สมาชิกหรือผูร้ับมอบอ านาจ ยื่นแบบค าขอรับ 

เนงินกองทุน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัจดทะเนบียนสมรส หากพน้ก  าหนดเนวลาดงักล่าว ถือวา่สมาชิกสละ
สิทธ์ิในการรับเนงินสวสัดิการ พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  ส าเนนาทะเนบียนสมรส 
13.5  กรณีจ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีส าเนร็จการศึกษาให้สมาชิกยื่นแบบค าขอรับเนงินกองทุน 

ภายใน 1 ปี นบัจากวนัส าเนร็จการศึกษา พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  หลกัฐานการส าเนร็จการศึกษา 
13.6  กรณีจ่ายเนป็นสวสัดิการกรณีสมาชิกส าเนร็จหลกัสูตร การฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจชั้น 

ประทวนยศดาบต ารวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เนพื่อเนลื่อนต าแหน่งและเนลื่อนยศแบบเนลื่อนไหลเนป็นชั้นสัญญา
บตัรถึงยศร้อยต ารวจเนอก(กดต)ให้สมาชิกยื่นแบบค าขอรับเนงินกองทุนภายใน 30 วนั นบัจากวนัส าเนร็จ
การศึกษา พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  หลกัฐานการส าเนร็จการศึกษา 
13.7  กรณีจ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกสอบเนลื่อนยศเนป็นชั้นสัญญาบตัร(ร้อยต ารวจตรี)  

ให้สมาชิกยื่นแบบค าขอรับเนงินกองทุนภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง พร้อมหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  หนงัสือค าสัง่แต่งตั้ง 
13.8 กรณีจ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกไดร้ับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่ง ระดบัสารวตัร  

ให้สมาชิกยื่นแบบค าขอรับเนงินกองทุนภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง พร้อมหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  หนงัสือค าสัง่แต่งตั้ง 
13.9 กรณีจ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกไดร้ับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่ง รองผูก้  ากบั  

ให้สมาชิกยื่นแบบค าขอรับเนงินกองทุนภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง พร้อมหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  หนงัสือค าสัง่แต่งตั้ง 
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13.10 กรณีจ่ายเนป็นเนงินสวสัดิการกรณีสมาชิกไดร้ับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่ง ผูก้  ากบั โดย 

ให้สมาชิกยื่นแบบค าขอรับเนงินกองทุนภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้ับการแต่งตั้ง พร้อมหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

        (1)  ส าเนนาบตัรประจ าตวัของสมาชิก 
        (2)  หนงัสือค าสัง่แต่งตั้ง 

ข้อ  14  การยื่นค  าขอรับเนงินกองทุนตามขอ้ 12.2 และ 12.3 ให้ยื่นต่อสหกรณ์ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ 
เนขา้อยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือวนัที่เนสียชีวติแลว้แต่กรณี หากพน้ก  าหนดน้ีถือว่าสมาชิกหรือทายาทของ
สมาชิกผูเ้นสียชีวติมีความประสงคท์ี่จะสละสิทธิในการขอรับเนงินจากกองทุนน้ี 
  ส าหรับกรณีสมาชิกผู้เนสียชีวิตได้แต่งตั้งผู ้รับประโยชน์ โดยท าเนป็นหนงัสือและเนก ็บไวท้ี่
สหกรณ์กอ่นเนสียชีวิต สหกรณ์จะติดต่อผูร้ับประโยชนต์ามที่อยู่ที่แจ้งไวใ้ห้น าหลกัฐานมาขอรับทุน หากพ้น
ก  าหนดภายใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ผู ้รับประโยชน์ควรจะได้ทราบแห่งข้อความนั้น และยงัไม่มาติดต่อกบั
สหกรณ์ สหกรณ์จะถือว่าผู ้รับประโยชน์ผูน้ ั้นมีความประสงค์ที่จะสละสิทธ์ิในการขอรับเนงินจากกองทุนน้ี 
เนช่นกนั 
 ข้อ 15  เนงินกองทุนที่จ่ายให้ตามข้อ 12.3 สหกรณ์ทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 12.12 
และขอ้วนิิจฉยัใด ๆ ของคณะกรรมการในทุกกรณีให้ถือเนป็นขอ้ยุติ 
            ข้อ 16  สหกรณ์ทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจ านวนเนงินให้นอ้ยกวา่หลกัเนกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้โดย
คณะกรรมการเนป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิ หากปรากฏวา่ 

(1) เนงินกองทุนมีจ  านวนนอ้ยมาก หรือหมดลง 
(2) กรณีสมาชิกเนจบ็ป่วยหรือเนสียชีวติพร้อมกนัหลายคนเนป็นเนหตุให้เนงินกองทุนน่าจะไม่พอ

จ่ายในปีงบประมาณ 
ข้อ 17  ในกรณีที่มีเนหตุตอ้งยกเนลิกกองทุนน้ี ให้คณะกรรมการจดัการช าระบญัชีให้แลว้เนสร็จภายใน 90 

วนั นบัแต่วนัที่ยกเนลิก และหากมีเนงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุนเนหลอือยู่ไม่พอจ่ายให้แกส่มาชิกตามสิทธิ ให้น า
สมทบเนป็นเนงินกองทุนสาธารณะประโยชนข์องสหกรณ์ 

ข้อ 18  ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เนป็นไปตามระเนบยีบน้ี 
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