
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต  

พ.ศ.๒๕๕๓ 
----------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การให้การสงเคราะห์ให้
ครอบคลุมถึงการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ิมเติมการสงเคราะห์ที่มีอยู่เดิม 
เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญส าหรับสมาชิกท่ีปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันเอกราช อธิปไตย และความสงบเรียบร้อย
ของประเทศ  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๓ (๑๗) 
ข้อ ๖๖ (๙)   และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  เมื่อ  ๒๕ ม.ิย.๕๓  จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ข้อ   ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๕๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ
เพ่ือสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต  พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 
     “ทุนสวัสดิการ”  หมายถึง   ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
     “สหกรณ”์  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
     “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
      “ครอบครัว”  หมายถึง   สาม ีภรรยา บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดา มารดา เว้นบุตร
บุญธรรม 
     “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
    “เวลาเหตุฉุกเฉิน” หมายถึง  เวลาท าสงคราม  เวลาท าการรบ  เวลาท าการปราบ
จลาจล เวลาปฏิบัติราชการลบัหรือปฏิบัติราชการพิเศษตามที่ทางราชการก าหนด และให้หมายรวมถึงเวลา
ประกาศใช้กฎอัยการศึก และเวลาประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงต่างๆ 
    “เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน”  หมายถึง  การเสียชีวิตที่เกิดจาก
การสู้รบ หรือต่อสู้ หรือโดยการกระท าของข้าศึก หรือศัตรู หรือกระท าการบนอากาศ  ใต้น้ า   หรือเกี่ยวกับวัตถุ 
ระเบิด หรือเกี่ยวกับแก๊สพิษ หรือรังสีที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายในเวลาเหตุฉุกเฉิน หรือจากการกระท าของ
ผู้กระท าความผิดในเวลาท าการปราบจลาจล เวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือเวลาประกาศใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ 
    “เสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน”  หมายถึง  การเสียชีวิตที่
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน เช่นประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 
ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่ หรือการเจ็บป่วยที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จน
เสียชีวิตเป็นต้น   ซึ่งมิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง  
     “ผู้กระท าความผิด” หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
  



 
 ข้อ  ๕  เงินทุนสวัสดิการ  ได้มาจาก 
   ๕.๑ เงินจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
   ๕.๒ เงินจากทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ 

  ๕.๓ เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ โดยระบุไว้ให้เป็นทุนสวัสดิการ 
 ข้อ ๖  ทุนสวัสดิการ  ให้ใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ได้แก่ สงเคราะห์การจัดการ
ศพของสมาชิก และสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต 

    ๖.๑ สงเคราะห์การจัดการศพของสมาชิก   มีหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 
                                    ๖.๑.๑ ให้ผู้มีรายชื่อระบุไว้ในพินัยกรรมที่สมาชิกให้ไว้กับสหกรณ์ 
เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ล าดับแรก 
    ๖.๑.๒  ให้บุคคลในครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามล าดับ  
คือ สามี  ภรรยา  บุตร  บิดา  มารดา เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ล าดับต่อมา 
    ๖.๑.๓  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการให้เป็นผู้จัดการศพสมาชิก 
ที่เสียชีวิต เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ล าดับสุดท้าย 
    ๖.๒   สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต มีหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้  
                                    ๖.๒.๑   ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์นี้ เป็นไปตามล าดับตามข้อ ๖.๑.๑ – ๖.๑.๒   
           ๖.๒.๒   สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการน าเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ี 
เสียชีวิตมาช าระหนี้ของสมาชิกท่ีเสียชีวิตที่มีผูกพันกับสหกรณ์ก่อน  ส่วนที่เหลือจากช าระหนี้ให้จ่ายคืนให้กับผู้
มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์  
  ๖.๓   จ านวนเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกที่เสียชีวิตต่อราย ตามข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒            
ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ๖.๔ สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่, สืบเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน   มีหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้  
 ๖.๔.๑ สมาชิกท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  สหกรณ์จะ
จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตเพ่ิมเติม เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท      
 ๖.๔.๒  สมาชิกท่ีเสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน 
สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตเพ่ิมเติม เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท   
 ๖.๕ การพิจารณาให้การสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่,สืบเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ สหกรณ์จะพิจารณาจากหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป โดยให้แสดงรายละเอียดพฤติกรรมแห่งการปฏิบัติหน้าที่    พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นที่จ าเป็น 
เพ่ือประกอบในการพิจารณา  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีข้อสงสัยว่ากรณีใดสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ เพียงใด  
การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด     
   ๖.๖ สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่าย หรือลดจ านวนเงินที่จะจ่ายเพ่ือสงเคราะห์ 
เกี่ยวกับสมาชิกท่ีเสียชีวิต ให้น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ได้   หากปรากฏว่าสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากตน
ได้กระท าความผิดทางอาญา หรือมีภาระหนี้สินเงินกู้กับสหกรณ์อ่ืน 1 
 ๖.๗ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ พร้อม
ทั้งเอกสารส าเนาใบมรณบัตร และส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิกท่ีเสียชีวิต    ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับ
เงินสงเคราะห ์  ส าเนาบัตรประจ าตัว   ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีท่ีเป็นสามีหรือภรรยา)  หรือหนังสือแต่งตั้ง
จากทางราชการให้เป็นผู้จัดการศพ และเอกสารหลักฐานอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือประกอบในการพิจารณา    ผู้มีสิทธิรับ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพื่อสงเคราะห์กรณสีมาชิกเสียชีวิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 
 



 
 
เงินสงเคราะหย์ื่นแบบหนังสือขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ภายใน  ๖๐ วัน  นับแต่วันที่สมาชิกเสียชีวิต    
หากพ้นก าหนดให้หมดสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับสมาชิกท่ีเสียชีวิต  เว้นแต่การขอรับสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่,สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน       ให้ผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ยื่นแบบหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน ๑๒๐ วัน 
 ในกรณีสมาชิกที่เสียชีวิตมีหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์สามารถน า
เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตมาช าระหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นของสมาชิก 
ที่เสียชีวิตโดยไม่ต้องให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ยื่นแบบหนังสือขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก
ที่เสียชีวิตตามความในวรรคแรก  โดยให้ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวของสหกรณ์ได้รับค ายินยอมจากผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ทั้งหมดแล้ว 2  
 ข้อ ๗  แบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์  ให้ใช้แบบฟอร์มแนบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  รักษาการตาม 
ระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 นับจากวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้   ให้ถือว่าประกาศ สอ.นย. ลงวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๐ เรื่อง  เงิน
สงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่  
 
    ประกาศ      ณ      วันที่      ๒๙    มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
      (ลงชื่อ) พลเรือโท ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์   
         (ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์) 
                              ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้ 
                    ๑.เพ่ือก าหนดเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่, สืบเนื่องจากการ 
                     ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสังคม 
                     สว่นรวม และประเทศชาติ 
                    ๒.เพ่ือขยายระยะเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์ และก าหนดระยะเวลาในการขอรับเงิน 
                      สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่, สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 
                      เวลาเหตุฉุกเฉิน 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับสมาชิกท่ีเสียชีวิตให้มีความเหมาะสม (ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพื่อสงเคราะห์กรณสีมาชิกเสียชีวิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 

 



 
แบบแจ้งสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิตและขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ 

   เขียนที่  

                                                                               วันที่        เดือน                พ.ศ.   

เรื่อง   แจ้งสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิตและขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ 

เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย.  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ส าเนาใบมรณบัตรสมาชิก       ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 
   ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน          ๔.ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มีสิทธิรับเงิน 
   ๕.ส าเนาทะเบียนสมรส              ๖.หนังสือแต่งตั้งจากทางราชการให้เป็นผู้จัดการศพ (ถ้ามี) 

 ด้วย     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
เลขทะเบียนที ่                                         สังกัด                                        
เสียชีวิตเมื่อวันที่                                        ด้วยสาเหตุ   
และได้จัดการศพโดย                (ตามหลักศาสนา ลัทธิ และความเชื่อ) 

 ข้าพเจ้า                                                                                                                                                                              

ในฐานะผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบ ฯ มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

               เงินสงเคราะห์การจัดการศพของสมาชิก     จ านวน                            ทบาท                                       

                                     เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิต   จ านวน                        ทบาท                                                               

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ หักหนี้สินของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ จากจ านวนเงินดังกล่าว
ข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

             ขอแสดงความนับถือ 
  (ลงชื่อ)  
   ( ) โทร.                      .          
  (ลงชื่อ)  
                  (                                  ) โทร.                     .                               
            (ลงชื่อ)  
                  (                                  ) โทร.                     .                               
                                                                   ผูม้ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต 

จากการปฏิบัติหน้าที่/สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 

   เขียนที่  

                                                                               วันที่        เดือน               พ.ศ.   

เรื่อง  ขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่/สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 

เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย.  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ส าเนาใบมรณบัตรสมาชิก      ๒. ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 
   ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มีสิทธิรับเงิน  ๔. ส าเนาทะเบียนสมรส 
   ๕.หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ 
 ด้วย     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เลข
ทะเบียนที่                                สังกัด                                                                           
เสียชีวิตเมื่อวันที่                                        ด้วยสาเหตุ   
และได้จัดการศพโดย  (ตามหลักศาสนา ลัทธิ และความเชื่อ) 

 ข้าพเจ้า                                                                                                                                                                             

ในฐานะผู้มีสิทธิรับเงินตามระเบียบ ฯ มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

                           เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่/สืบเนื่องจากการ 

                           ปฏิบัติหน้าที่                                                จ านวน                     ทบาท                                                               

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ หักหนี้สินของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ จากจ านวนเงินดังกล่าว
ข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

             ขอแสดงความนับถือ 
  (ลงชื่อ)  
   ( ) โทร.                       .         
  (ลงชื่อ)   
                                                                (                                   ) โทร.                       .                               
            (ลงชื่อ)  
                (                                   ) โทร.                        .                               
                                                                  ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฯ 
หมายเหตุ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ต้องออกให้โดยหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยให้
แสดงรายละเอียดพฤติกรรมแห่งการปฏิบัติหน้าที่    พร้อมเอกสารหลักฐานอ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือประกอบในการ
พิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เสนอ  ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่                             เมื่อ                                
อนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่/ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่        
เป็นเงิน                            บาท                                                                (ตัวอักษร)                                                       

 จึงเสนอมาเพ่ือเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติจ่าย 

   น.อ. 
           ผู้จัดการ สอ.นย. 
              
   น.อ. 
           เลขานุการ สอ.นย. 
                                      
   
 
 
 
 

- อนุมัติ 
     พล.ร.ต. 
             ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
       


