
 
 

 
ประกาศ 

ที ่17/2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการประเภทต่างๆ 
**************** 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  ข้อ 22 (7) 
หมวด  8   ข้อ  72 (8)  ข้อ 94(11)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  30  ครั้งที ่10/2561  
ประชุมเมื่อวันที่  3  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2561  ได้ก าหนด   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  จ ากัด  ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561   
และได้มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสวัสดิการต่างๆ  ดังนี้ 
 ข้อ 1.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม   
            เมื่อสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ
ให้แก่ทายาทโดยธรรม โดยให้รายละไม่เกิน 200,000  บาท ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (1)   อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน  2  ปี            จ่ายสวัสดิการ     20,000  บาท 
 (2)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     2  ปี แต่ไม่เกิน  3 ปี  จ่ายสวัสดิการ     30,000  บาท 
 (3)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     3  ปี แต่ไม่เกิน  4 ปี  จ่ายสวัสดิการ     40,000  บาท 
 (4)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     4  ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี  จ่ายสวัสดิการ     50,000  บาท 
 (5)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     5  ปี แต่ไม่เกิน  6 ปี  จ่ายสวัสดิการ     60,000  บาท 
 (6)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     6  ปี แต่ไม่เกิน  7 ปี  จ่ายสวัสดิการ     70,000  บาท 
 (7)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     7  ปี แต่ไม่เกิน  8 ปี  จ่ายสวัสดิการ     80,000  บาท

      (8)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     8  ปี แต่ไม่เกิน  9 ปี  จ่ายสวัสดิการ     90,000  บาท 
 (9)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน     9  ปี แต่ไม่เกิน10 ปี  จ่ายสวัสดิการ    100,000  บาท 
 (10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน    10 ปี                     จ่ายสวัสดิการ    200,000  บาท 

ข้อ  2.  สวัสดิการเงินช่วยค่าท าศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 
                   ให้สมาชิกท่ียื่นขอรับเงินช่วยค่าท าศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์  ต่อสหกรณ ์โดยให้รายละ 
ไม่เกิน  3,000   บาท  
เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการ 
   (1)  ส าเนาใบมรณะบัตรพร้อมฉบับจริง    
   (2)  ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 
   (3)  ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาทท่ีถึงแก่กรรม 
   (5)  ส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมฉบับจริง  
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 ข้อ  3.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ   
            เมื่อสมาชิกเกิดเหตุครั้งหนึ่ง ๆ  สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ
และทุพพลภาพ  ดังนี้ 
  (1)  นิ้วมือหรือนิ้วเท้า ขาด   จ่ายนิ้วละ            2,000  บาท 
    (2)  อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย  แต่หักต้องเสริมให้มีสภาพปกติและช่วยเหลือ 
   ตัวเองได้     จ่ายรายละไม่เกิน  5,000  บาท 
  (3)  แขนขาดตั้งแต่ข้อมือข้างหนึ่งหรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าข้างหนึ่ง  หรือตาบอดข้างหนึ่ง    
        (กรณีใดกรณีหนึ่ง)    จ่ายรายละ                 10,000  บาท 
  (4)  อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย  ให้จ่ายตามมติคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
                                                   จ่ายรายละไม่เกิน         10,000  บาท 
  (5)  เป็นบุคคลทุพพลภาพโดยชั่วคราว  จ่ายรายละไม่เกิน         10,000  บาท 
  (6)  แขนขาดตั้งแต่ข้อมือสองข้าง  หรือขาขาดตั้งแตข่้อเท้าสองข้าง  หรือตาบอดทั้งสองข้าง 

     (กรณีใดกรณีหนึ่ง)     จ่ายรายละ                20,000  บาท 
  (7)  เป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง   จ่ายรายละ                30,000  บาท 
หลักฐานเอกสารประกอบการดังนี้ 
   (1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
   (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (3)  ใบรับรองแพทย์ 
   (4)  หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา 

ข้อ  4.  สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก   
  4.1  สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก   เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก

สหกรณ ์
ทั้งนี้สมาชิกผู้นั้นจะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อย  กว่า  10  ปี 

       4.2  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบ าเหน็จแก่สมาชิกหรือทายาท  หลังจากที่คณะกรรมการ
มีมติอนุมัติให้สมาชิกลาออก  และสมาชิกได้ด าเนินการ ถอนทุนเรือนหุ้น และต้องไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับ
สหกรณ์  โดยสมาชิกต้องมาด าเนินการยื่นขอรับ  สวัสดิการบ าเหน็จภายใน  30  วัน 
       4.3  การขอรับเงิน  ในการแจ้งความประสงค์เพ่ือขอรับเงินบ าเหน็จนั้น  สมาชิกหรือทายาท
ผู้ยื่นเรื่องต้องส่งเอกสาร หลักฐานประกอบตามประกาศของสหกรณ์ 

      4.4  การจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิ์คนละ  10,000 บาท และรับได้เพียงครั้งเดียว 
      4.5  สมาชิกท่ีมีอายุเกิน  10  ปี ให้จ่ายเงินบ าเหน็จเพิ่มขึ้นปีละ  1,000  บาท เมื่อรวมกัน

แล้วต้องไม่เกิน  50,000  บาท 
      4.6  กรณีท่ีสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จ สมาชิกยังมีหนี้ค้างช าระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่า 

ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่  ให้น าเงินจากข้อ  4.4 และ ข้อ 4.5 มาช าระหนี้ที่มีอยู่ 
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เอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ 

         (1)   หนังสือขอรับเงินบ าเหน็จ  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
         (2)   มรณะบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งส าเนามรณะบัตร 
         (3)   ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของสมาชิกและผู้ขอรับเงินบ าเหน็จ 
         (4)   ส าเนาทะเบียนสมรส 

                    (5)  หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์  
                         (ในกรณีท่ีสมาชิกได้ท าหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว) 
  ข้อ  5.  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  คลอดบุตร แต่งงาน และผู้ป่วยใน 

            5.1  สมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                            (1). เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  

                       ตั้งแต่  1  ปี ขึ้นไป   
         (2)  กรณีโสด   จะต้องไม่เคยแต่งงานและครองตนเป็นโสดตั้งแต่อายุ 45 ปี  ขึ้นไป   
      โดยให้ได้รับสวัสดิการรายละ  3,000  บาท 
         (3)  กรณีอุปสมบท   สมาชิกต้องอุปสมบท  ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเดินทางไป 
                                 ประกอบพิธีฮัจญ์ โดยให้ได้รบัสวัสดิการรายละ  3,000  บาท   
                                 ไม่เกิน 1 ครั้งตลอดการเป็นสมาชิกภาพ 
         (4)  กรณีคลอดบุตร เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ได้รับสวัสดิการการคลอดบุตร    
          รายละ  3,000  บาทต่อคน  แต่เบิกได้ไม่เกิน 3  คน 

         (5)  กรณีแต่งงาน   สมาชิกที่จัดงานแต่งงาน  โดยให้ได้รับสวัสดิการกรณีแต่งงาน 
                       รายละ  3,000  บาท  ไม่เกิน 1 ครั้งตลอดการเป็นสมาชิกภาพ  

         (6)  กรณีผู้ป่วยใน สมาชิกท่ีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกแห่งภายในประเทศ   
          โดยให้ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือส่วนต่างของค่าห้องพิเศษได้ไม่เกินวันละ 300 บาท   
          แต่ไม่เกิน  3,000  บาทต่อปี 

ข้อ 6.   สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

 6.1  สมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
         (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด ตั้งแต่ 2 ปี 

          ขึ้นไปโดยมีเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อ  6.2 
     (2) กรณีสมาชิกท่ีโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อ่ืน  ไม่ให้นับรวมอายุการเป็นสมาชิก
   จากสหกรณ์เดิม 

  6.2  การจ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ให้จ่าย
แก่สมาชิกดงัต่อไปนี้ 

    (1) จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด  
ส าหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2  ปี  แต่ไม่ถึง 3 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จ านวน  5,000  บาท 

    (2) จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ที่มีอายุ
การเป็นสมาชิกเพ่ิมจากข้อ 6.2 (1)  ปีละ 1,000  บาท   แต่ไม่เกิน 20,000  บาท 

 
 



-4- 
 

เอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ 
      (1)  ค าร้องขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
      (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวของสมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 
      (3)  ส าเนาค าสั่งให้พ้นราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ  หรือเกษียณอายุตามโครงการ 
           เกษียณอายุ ก่อนก าหนด 

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป 
 

 

 

(นายสุพัฒน์   โพธิสาร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
 


