
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 

 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด พ .ศ.2545 ข้อ 61 (8) ข้อ 89 (9)   
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2548 ได้มีมติก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
หรือคู่สมรส พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบยีบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก 
                  (1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2540 
                  (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส แก้ไขเพ่ิมเติม(ครั้งที่ 1) พ.ศ.2543 และ 
                  (3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2544 
 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
         “สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
         “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
         “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
         “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 ข้อ 5. เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือตามอัตราการเป็นสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

 (1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันเป็น 
สมาชิกครั้งแรกหรือครั้งใดๆ ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 (2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันเป็น 
สมาชิกครั้งแรกหรือครั้งใดๆ ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 (3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีนับแต่วันเป็นสมาชิกครั้งแรกหรือ 
ครั้งใดๆ ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกตาม (1) (2) หรือ (3) ข้อใดข้อหนึ่งให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกัน
ครั้งหลังสุด 
 ข้อ 6. ในกรณีที่คู่สมรสของสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาชิกซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ตายนั้นมีสิทธิ ได้รับเงินจาก
สหกรณ์ในอัตราก่ึงหนึ่งตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 5 วรรคหนึ่ง(1) (2) หรือ(3) แล้วแต่กรณี 



 การใช้สิทธิขอรับเงินของสมาชิกให้แจ้งเป็นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คู่สมรสถึง
แก่ความตาย เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าสมาชิกไม่ประสงค์ที่ จะใช้สิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ตามวรรคแรก และให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนดด้วย 
 ข้อ 7. ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 5 วรรคหนึ่ง (1) (2) 
หรือ (3) แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของสมาชิกผู้นั้นตามล าดับ ดังนี้ 
 (1) ผู้รับประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ของสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย 
 (2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (3) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 (4) บิดา และ/หรือ มารดา 
การใช้สิทธิขอรับเงินของผู้มีสิทธิตามวรรคก่อน ให้แจ้งเป็นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ภายในเก้าสิบวัน       

นับแต่วันที่สมาชิกถึงแก่ความตาย เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอรับเงินสงเคราะห์      
ตามวรรคแรก และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการประกาศก าหนดด้วย 
 ข้อ 8. เมื่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายอนุมัติการจ่ายเงินตามค าขอแล้วให้
สหกรณ์จ่ายเงินได้ 
 ก่อนที่สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกตามที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ     
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อ 7 หรือผู้แทนต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจาก  
เงินสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกเพ่ือใช้หนี้สหกรณ์ (ถ้ามี) ก่อน 
 ข้อ 9. ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดค าวินิจฉัยชี้ขาดตามวรรคก่อนให้เป็นที่สุด 
     
                ประกาศ ณ วันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ.2548 
   
                                                                        ลงชื่อ     ฉวีวรรณ  เลียววิจักขณ์ 

                                     (นางสาวฉวีวรรณ  เลียววิจกัขณ์) 
                                            ประธานกรรมการ 
                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548           

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด พ.ศ.2545  ข้อ 61 (8)  และข้อ 
89 (9)   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22  ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ได้มีมติ
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553”  

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน

สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 5. เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็น

สมาชิก ดังต่อไปนี้  
           5.1 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิ

ได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                    5.2 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
                    5.3 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี  ให้จ่ายเงินแก่ผู้มี
สิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
                    5.4 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินยี่สิบปี  ให้จ่ายเงินแก่ผู้มี
สิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
                    5.5 มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่ายี่สิบปี ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 
เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกตาม 5.1 5.2 5.3 5.4 หรือ 5.5 ข้อใดข้อหนึ่งให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิก
ติดต่อกันครั้งหลังสุด” 
 

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553  
 
                                                   ลงชื่อ     ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ 

                                                          (นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ) 
                                                           ประธานกรรมการ 

                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 

 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548           

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557 
  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด พ.ศ.2545 ข้อ 61 (8)  และข้อ 
89 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26  ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 ได้มีมติก าหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของ
สมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์       
เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557”  

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน

สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
          “สหกรณ”์        หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  
          “คณะกรรมการ”        หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด                    
          “ประธานกรรมการ”   หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
          “สมาชิก”                หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
          “สมาชิกสมทบ”        หมายความว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2551” 
ข้อ 4. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน

สาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  
และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 5. เมือ่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก  
           5.1 เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ดังนี้ 

                         (1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ให้จ่ายเงิน          
แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                         (2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี  ให้จ่ายเงิน         
แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
                         (3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี  ให้จ่ายเงิน         
แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
                         (4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินยี่สิบปี  ให้จ่ายเงิน      
แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
                         (5) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่ายี่สิบปี ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ข้อ 7 เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 



                         (6) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่ายี่สิบห้าปี ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามข้อ 7 เป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
                         (7) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบปี ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามข้อ 7 เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

           5.2 เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกสมทบ ดังนี้ 
                         (1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกสมทบติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี ให้จ่ายเงินแก่
ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
                         (2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าห้าปี ให้จ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ 7 
เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกตาม 5.1 (1) - (7) หรือ  5.2  (1) - (2)  ข้อใดข้อหนึ่งให้นับเฉพาะเวลาที่
เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด” 

ข้อ 5. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 6. ในกรณีที่คู่สมรสของสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สมาชิกซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ตายนั้นมีสิทธิได้รับเงินจาก
สหกรณ์ในอตัรากึ่งหนึ่งตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 5.1 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) แล้วแต่กรณี 
 การใช้สิทธิขอรับเงินของสมาชิกให้แจ้งเป็นหนังสือขอรับสงเคราะห์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คู่สมรสถึงแก่
ความตาย เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ตามวรรคแรก และให้ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนดด้วย” 

ข้อ 6. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส พ.ศ.2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
          “ข้อ 7. ในกรณีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์จ่ายเงินตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 5.1 
วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7) หรือ 5.2 วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือ
ทายาทของสมาชิกผู้นั้นตามล าดับ ดังนี้ 
                    (1) ผู้รับประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผู้ถึงแก่ความตาย 
                    (2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 
                    (3) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
                    (4) บิดา และ/หรือ มารดา 
 การใช้สิทธิขอรับเงินของผู้มีสิทธิตามวรรคก่อน ให้แจ้งเป็นหนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่วันที่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิของ 
รับเงินสงเคราะห์ตามวรรคแรก และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการประกาศก าหนดด้วย” 
  

                               ประกาศ  ณ  วันที่  27 พฤษภาคม  พ.ศ.2557  
 

                                             ลงชื่อ    ทองทวี  ดีมะการ 
                           (นายทองทวี  ดีมะการ) 
                          รองประธานกรรมการ 

                           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 


