
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

วาดวย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
พ.ศ. 2561 

*********************** 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบเก่ียวกับสวัสดิการ ของสหกรณออมทรัพยคุรุ
สัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด ขอ 22 (7) 
หมวด  8  ขอ 72 (8) ขอ  94 (11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่  
10/2561  ประชุมเมื่อวันที่ 3  เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2561   ไดกำหนด  ระเบียบสหกรณออมทรัพย
คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด วาดวย กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิก
และครอบครวั พ.ศ.2561  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสมัพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด   
วาดวย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561 
 ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคบัต้ังแตวันที่  4  เดอืนมถิุนายน  พ.ศ. 2561 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบดังตอไปนี้  
  (1)  ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด วาดวย  
เงินสงเคราะหสมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  พ.ศ.2554  
  (2)  ระเบียบสหกรณออมทรพัยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด วาดวย   
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  พ.ศ.2554 
  (3)  ระเบียบสหกรณออมทรพัยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  วาดวย   
สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  คลอดบุตร แตงงาน และผูปวยใน  พ.ศ.2555 
  (4)  ระเบียบสหกรณออมทรพัยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด วาดวย   
การจายเงินชวยคาทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ  พ.ศ.2555 
  (5)  ระเบียบสหกรณออมทรพัยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด วาดวย   
เงินชวยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  พ.ศ.2557 
  (6)  ระเบียบสหกรณออมทรพัยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  วาดวย   
การจายเงินสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม  พ.ศ.2560 
 ขอ  4.  ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
คุรุสัมพันธ จังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ  
จังหวัดสุรินทร  จำกัด 



 

  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกประเภทสามัญสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ จังหวัดสุรินทร  
จำกัด 
  ผูจัดการ  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
           ทายาท  หมายถึง  คูสมรสตามกฎหมาย  บุตร บิดา  มารดา  ผูที่อยูในอุปการะของ
สมาชิกที่ถึงแกกรรม  หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูรับประโยชนในกิจการของสหกรณและแจงเปน
หนังสือไวกับสหกรณมากอน 
  เงนิสงเคราะหสมาชิกที่ประสพอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  หมายถึง  เงนิที่สหกรณ 
ออมทรัพยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรนิทร  จำกัด  จายใหแกสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 
   ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวร  หมายถึง  หยอนกำลังท่ีจะประกอบการงานและไม
สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ไดตลอด  อยางนอย 180 วัน (ติดตอกัน  และไมมีทางรักษาหายเปน
ปกตไิด (โดยมีใบรับรองจากแพทยผูทำการตรวจหรือรักษา) 
  ทุพพลภาพช่ัวคราว หมายถึง  หยอนกำลังท่ีจะประกอบแรงงานใด ๆ หรือชวยเหลือ
ตนเองไดบาง  และมีโอกาสรักษาหายไดภายในเวลา 180 วัน (โดยมีใบรับรองจากแพทยผูทำการ
ตรวจหรือรักษา) 
  เงนิสงเคราะหสมาชิกท่ีถึงแกกรรม หมายถึง เงินที่สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด
สุรินทร  จำกัด  จายใหแกทายาทสมาชิกที่ถึงแกกรรม 
  เงนิชวยคาทำศพ  หมายถึง เงินที่จายใหแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ 
จังหวัดสุรินทร  จำกัด  กรณีที่ทายาทถึงแกกรรม 
  เกษียณอายุ หมายถึง  เกษียณอายุตามปกติครบ  60  ปบริบูรณ หรือเกษียณอายุกอน
กำหนดของสมาชิกทุกคน 
  สวัสดิการ  หมายถึง  เงินที่สหกรณจายเพื่อชวยเหลือสมาชิกเปนสวัสดิการตางๆ  
ในระเบียบนี้  ตามขอ 7 (1)-(10)  
   กองทุน  หมายถึง กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ
ครอบครัว  พ.ศ. 2561 
   เงินสมทบอุดหนุน   หมายถึง   เงินที่สหกรณจายสมทบอุดหนุนเขากองทุนสวัสดิการ
หรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  
   เงินยืมทดรอง  หมายถึง  เงินที่ผู กู  ผูค้ำประกัน  ผูรับสภาพหนี้ ขอยืมเงินจาก
เงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว พ .ศ.2561  
โดยคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ตามความเหมาะสม 
   ผูกู  หมายถึง  การที่ผูกูไดไปขอกูเงินจำนวนหนึ่งกับผูใหกู และมีการทำสัญญากำหนด
ระยะเวลาที่จะชำระหนี้อยางแนนอน  โดยจะตกลงวาจะผอนชำระเปนงวดๆ  หรือจายเต็มจำนวนเลย
ก็ได ซึ่งผูใหกูจะสามารถคิดดอกเบี้ยไดตามอัตราที่ตกลงกัน จำนวนเงินท่ีใหกูจะมากมายเทาใดนั้นจะ
ขึ้นอยูกับหลักทรัพยที่นำมาค้ำประกัน 
  ผูค้ำประกัน  หมายถึง  ผูที่ทำสัญญาผูกพันตนตอเจาหนี้  เพ่ือชำระหนี้ในเม่ือลูกหนี้ไม
ชำระหนี้ 



 

  ผูรับสภาพหนี้ หมายถึง  สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนผูรับเรือนหนี้ที่
ประสงคมารับผิดชอบชำระหนี้แทนผูกูใหแกสมาชิก   
 ขอ  5.  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ
ครอบครัว  พ.ศ. 2561  อาจไดมาจาก 
  (1)  เงินท่ีไดรับจากการจัดสรรกำไรสุทธิ  ซึ่งผานที่ประชุมใหญอนุมัติ 
  (2)  เงินงบประมาณรายจายประจำป ซึ่งผานท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
  (3)  เงินท่ีไดรับจากการอุดหนุน  เงินรับบริจาค หรือเงินชวยเหลืออ่ืนใดที่ไดรับจาก
บุคคล  องคกร หรือสถาบันอื่นๆ 
 ขอ  6.  วัตถุประสงค  เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของสมาชิกและครอบครัว ในกรณีตางๆ 
และเปนการสรางเสถียรภาพทางการเงินใหสหกรณ 
 ขอ  7.  ใหสหกรณจายเงินสวัสดิการตางๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตาม
สมควรแกสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561  ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1)  สวัสดิการเงินสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม    
  (2)  สวัสดิการเงินชวยคาทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ   
  (3)  สวัสดิการเงินสงเคราะหสมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ    
  (4)  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก   
  (5)  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  คลอดบุตร 
แตงงาน และผูปวยใน   
   (6)  สวัสดิการเงนิชวยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  หรือเกษียณอายุราชการ 
กอนกำหนด     
  (7)  สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูกูและผูค้ำประกัน 
  (8)  สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนๆ 
  (9)  สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณยีังไมไดรับเงินบำนาญ) 
  (10)  สวัสดิการชวยเหลือกรรมการ/เจาหนาที่/ปรึกษา เก่ียวกับชุดแบบฟอรมสหกรณ 
และตรวจสุขภาพประจำปแกเจาหนาที่ 
 ขอ 8.  สวัสดิการเงินสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม   
  8.1  เม่ือสมาชิกท่ีถึงแกกรรม  ให เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจายเงิน
สงเคราะหสวัสดิการใหแกทายาทโดยธรรม โดยใหรายละไมเกิน 200,000 บาท ใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีสหกรณประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป 
  8.2  การจายเงินสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรมตามขอ 8 ใหจายแกบุคคลซึ่งเปน
ทายาทโดยธรรมของสมาชิกที่ถึงแกกรรมตามลำดับดงันี้ 
    (1)  คูสมรสตามกฎหมาย 
     (2)  บุตร 
    (3)  บิดา  มารดา 
     (4)  ผูอยูในอุปการะของสมาชิกที่ถึงแกกรรม 



 

  เมื่อปรากฏวาบุคคลในลำดับกอนไดแสดงตนขอรับเงินสงเคราะหและคณะกรรมการ  
ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินสงเคราะหแกบุคคลนั้นแลว  บุคคลในลำดับถัดไปไมมีสิทธิ์ไดรับเงินตาม
ระเบียบนี้อีก 
  ในกรณีที่สมาชิกถึงแกกรรมมีหนี้สินผูกพันกับทางสหกรณ ใหคณะกรรมการดำเนินการ
เบิกหักผลักเงินสงเคราะหตามสิทธิ์ท่ีผูถึงแกกรรมพึงไดรับชดใชหนี้สินแทน  แลวจึงจายเงินสงเคราะห
ในสวนท่ีเหลือ ใหแกทายาทตามวรรคแรกตอไป 
  8.3  เงินสงเคราะหสมาชิกท่ีถึงแกกรรมตามระเบียบนี้  ไมถือเปนมรดกของสมาชิกที่
ถึงแกกรรม บุคคลใดจะนำไปเปนเหตุฟองรองเพ่ือใหเกิดสิทธ์ิในการขอแบงมิได 
       8.4  การขอรับเงินสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม  ใหกระทำภายในหนึ่งป นับแตวันที่
สมาชิกนั้นถึงแกกรรม  หากพนกำหนดถือเปนอันหมดสิทธิ์ 
  ในกรณีที่มีบุคคลมาแสดงตนเปนทายาทของสมาชิกที่ถึงแกกรรม และขอรับเงิน
สงเคราะหเกินกวาหนึ่งรายใหเปนอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการเปน ผูวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควร
จายเงินสงเคราะหใหกับบุคคลใด มติคณะกรรมการดำเนินการถือเปนที่สิ้นสุด บุคคลอื่นจะนำไปเปน
เหตุฟองรองเพ่ือขอรับเงินสงเคราะหอีกมิได 
 ขอ  9.  สวัสดิการเงินชวยคาทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ 
  ใหสมาชิกที่ย่ืนขอรับเงินชวยคาทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ  ตอสหกรณ โดยให
รายละไมเกิน  3,000  บาท ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
   9.1 การขอรับเงินชวยทำศพตามระเบียบนี้ ใหกระทำภายในหนึ่งปนับแตวันที่ทายาท
ของสมาชิกถึงแกกรรม หากพนกำหนดน้ีถือเปนอันหมดสิทธิ์ 
   9.2 สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินคาหุน  เงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย 
ภายในระยะเวลา 1 ป  นับถึงวันท่ีทายาทของสมาชิกถึงแกกรรม ไมมีสิทธิ์ใหรับเงินสงเคราะหตาม
ระเบียบนี้ 
         ในกรณีที่มีสมาชิกยื่นขอรับเงินชวยคาทำศพทายาทเกินกวาหนึ่งราย  ใหเปน
อำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ เปนผูวินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรจายเงินใหกับสมาชิกรายใด  มติ
ของคณะกรรมการดำเนินการถือเปนท่ีสิ้นสุด สมาชิกรายอ่ืนจะนำไปเปนเหตุฟองรองเพ่ือใหเกิดสิทธิ
อีกมิได 
    9.3  เงินชวยคาทำศพทายาทของสมาชิกตามระเบียบนี้  ไมถือเปนมรดกของผูถึงแก
กรรมใดจะนำไปเปนเหตุฟองรองเพ่ือใหเกิดสิทธิแกตนเองมิได 
      ขอ  10.  สวัสดิการเงินสงเคราะหสมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ   
  10.1  ใหสมาชิกที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะหสมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ   
ตอสหกรณ โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข  ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณเปนคราวๆ ไป 
  10.2  การจายเงินสงเคราะหสมาชิกประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบในขอ 4  จะไดรับ
การยกเวน  หากเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
   (1)  การพยายามฆาตัวตาย  หรือทำรายรางกายตัวเอง 
   (2)  การกระทำขณะ อยูภายใตฤทธ์ิสุรา หรือยาเสพติดใหโทษ จนไมสามารถครอง
สติได 



 

   (3)  สงคราม  (ไมวาจะมีการประกาศหรือไมก็ตาม) การจลาจล การกบฏ การปฏิบัติการ
กอ  การราย  การปฏิวัติ  หรือรัฐประหาร 
  10.3  การจายเงินสงเคราะหสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ จะจายใหทุกครั้งที่ประสบ
อุบัติเหตุ  และจายใหเฉพาะสมาชิกสามัญเทานั้น 
  10.4  การขอรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้  ใหขอรับเงินสงเคราะหภายใน 1 ป  
นับตั้งแตวันท่ีสมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  หากพนกำหนดนี้ถือวาหมดสิทธิ์   
  10.5  หลักฐานเกี่ยวกับการยื่นประกอบการพิจารณาใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 ขอ  11.  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก   
  11.1  สหกรณจายสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกใหรายละไมเกิน  50,000  บาท   
  11.2  ใหสมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณยื่นขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ
สมาชิก  ตอสหกรณ โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ 
 ขอ 12.  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบทเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ  คลอดบุตร 
แตงงาน และผูปวยใน   
  12.1   สมาชิกที่ยื่นขอรับสวัสดิการกรณีโสด อุปสมบทหรอืเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 
คลอดบุตร แตงงาน และผูปวยใน  ใหเสนอคณะกรรมการ หรือผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิจารณา
อนุมัติจายเงินสงเคราะหสวัสดิการ โดยใหรายละไมเกิน 3,000 บาท ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขประกาศของสหกรณ 
  12.2  การขอรบัเงินสวัสดิการ  ใหสมาชิกยื่นหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ
ตามแบบที่สหกรณกำหนด   
 ขอ  13.  สวัสดิการเงินชวยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกำหนด 
  13.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการกอนกำหนด ใหย่ืนขอรับ
สวัสดิการ โดยใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจายเงินสงเคราะหสวัสดิการ โดยใหรายละไมเกิน 
20,000 บาท  ใหพิจารณาตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
  13.2  การขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกำหนด  
ใหสมาชิกขอรับเงินภายในเวลา 90 วัน  นับแตวันเกษียณอายุ  หากพนกำหนดถือวาสมาชิกผูนั้นสละ
สิทธิ์การรับเงนิสวัสดิการนี้ หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุเปนไปตามประกาศ
ของสหกรณ 
 ขอ  14.  สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูกูและผูคำ้ประกัน 
 เมื่อสมาชิกสหกรณผูกู ถึงแกกรรม ถูกออกจากราชการ ถูกไลออก ลาออก เปนบุคคลลมละลาย  
ถูกดำเนินคดี  อันเปนเหตุใหไมไดรับเงินไดรายเดือน  และไมสามารถหักชำระหนี้แกสหกรณไดตามปกติ
ที่ระบุในสัญญาเงินกู  จนเปนเหตุใหผูค้ำประกัน ทายาท  หรือผูรับสภาพหนี้ ตลอดจนมีความ
เดือดรอนทางการเงิน  ใหดำเนินการตอไปนี้ 
  14.1  กรณีสมาชิกถึงแกกรรม  ถูกออกจากราชการ ถูกไลออก ลาออก เปนบุคคล
ลมละลาย ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้สินตอสหกรณ   
  เมื่อสหกรณฯไดรบัแจงจากทายาท หรือผูค้ำประกัน หรือกรรมการ วาสมาชิกไดถึงแก
กรรมลง ถูกออกจากราชการ ถูกไลออก ลาออก เปนบุคคลลมละลาย ถูกดำเนินคดี และมีภาระ



 

หนี้สินตอสหกรณ  และยื่นหนังสือคำรองใหคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติใหนำหุนโอนมาชำระหนี้
แลว  แตยังมีภาระหน้ีสินผูกพันอยูกับสหกรณอีก  ซึ่งอาจเปนชวงเวลาที่ทายาทรอเงินประกันหรือ
สวัสดิการอ่ืนๆ ที่จะไดรับ ไมวาจะเปนของทางหนวยงานตนสังกัดหรือสวัสดิการจากสหกรณ   
   (1) ใหทายาทหรือผูรับสภาพหนี้  ซึ่ งอาจเปนผู ค้ ำประกัน บันทึกรองขอตอ
คณะกรรมการในการยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ
ครอบครัว  พ.ศ. 2561  โดยไมตองคดิดอกเบี้ยเพื่อนำไปชำระหนี้ตามงวดท่ีระบุในสัญญาเงินกูในการสง 
รายเดือนแกสหกรณ  ไมเกิน 12 เดือน 
   (2) การย่ืนขอยืมเงินทดรอง  ให ย่ืนแบบที่สหกรณกำหนดตอคณะกรรมการ
ดำเนินการ  โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดงันี้ 
    - หนังสือยืมเงนิทดรอง  ตามแบบที่สหกรณกำหนด 
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรอืสำเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให 
     - สำเนาทะเบียนบาน 
     - ใบมรณะบัตร 
     - หนังสือทางราชการที่เปนคำสั่งออกจากราชการ หรือไลออก ลมละลาย 
ถูกดำเนินคด ี
  14.2  ใหผูรับสภาพหนี้ หรือทายาท หรือผูค้ำประกัน หรือผูบุคคลอื่นซึ่งเปนผูรับเรือน
หนี้ หรือผูที่ไดรับมอบอำนาจ   นำเงินมาชำระคืนเขากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควร
แกสมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  หลังจากไดรับเงินสวัสดิการตางๆ หรือหักจากเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนของผูกูและผูค้ำประกันในวันสิ้นปนั้นๆ  ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเปนรายๆ ไป 
 ขอ  15.  สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ 
 สมาชิกสหกรณรายใดที่ถูกอายัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนๆ  อันเปนเหตุใหไมได
รับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปที่ถูกอายัต  ทำใหสหกรณไมสามารถหักเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
ชำระหนี้แกสมาคมตางๆ ที่ตกลงไวกับสหกรณ   เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกจากกรณีนี้  
ใหสมาชิกสามารถยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ
ครอบครัว  พ.ศ. 2561   ตามจำนวนที่สมาคมเรียกเก็บในแตละป  โดยคณะกรรมการดำเนินการจะ
พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ตามความจำเปน 
  15.1 การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ใหยื่นแบบที่สหกรณกำหนดตอคณะกรรมการ
ดำเนินการ  โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดงันี้ 
   -  หนังสือยืมเงนิทดรอง  ตามแบบท่ีสหกรณกำหนด 
   -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให 
   -  สำเนาทะเบียนบาน 
   -  หนังสืออายัตเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืน 
   -  เอกสารที่รับรองการเปนสมาชิกสมาคมตาง ๆ  
  15.2  สมาชิกจะตองนำเงินมาชำระคืนเขากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตาม
สมควรแกสมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  หลังจากไดรับเงินกูหรือเงินอื่น  ที่จะไดรับภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเปนรายๆ ไป 



 

 ขอ  16.  สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียงัไมไดรับเงินบำนาญ) 
 สมาชิกสหกรณรายใดที่เกษียณอายุราชการ  และมีเหตุอันตองใหรอเงินบำนาญหรือเงิน
บำเหน็จที่จะไดรับ  ทำใหมีความเดือดรอนไมสามารถนำเงินมาชำระหนี้ที่มีตอสหกรณไดตามที่ตกลง
ไวกับสหกรณ   เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกจากกรณีนี้  ใหสมาชิกสามารถยืมเงินทดรอง
จากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561  โดย
คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ตามความเหมาะสม  
  16.1  การย่ืนขอยืมเงินทดรอง  ใหยื่นแบบท่ีสหกรณกำหนดตอคณะกรรมการ
ดำเนินการ  โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
   -  หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณกำหนด 
   -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให 
   -  สำเนาทะเบียนบาน 
   -  เอกสารทางราชการที่รับรองการเกษียณอายุราชการ  
  16.2  สมาชิกจะตองนำเงินมาชำระคืนเขากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตาม
สมควรแกสมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2561  หลังจากไดรับเงินบำเหน็จ บำนาญหรือเงินอ่ืนใด  ที่จะ
ไดรับภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเปนรายๆ ไป 
 ขอ  17.  สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ 
 เพื่อความเปนหนึ่งเดียวกันของบุคลากรและเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ  เจาหนาที่  ใหสหกรณจัดสวัสดิการแกกรรมการ และเจาหนาที่ เปนชุดแบบฟอรมป
ละ 1 ชุด  และเจาหนาที่สามารถรับการตรวจสุขภาพประจำป โดยใชเงินจากกองทุนสวัสดิการหรือ
การสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการดำเนินการจะ
เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ  18. การจายเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ
ครอบครัว พ.ศ.2561  ใหเจาหนาท่ีผูจายเงินจัดทำเอกสารเปนลายลักษณอักษร  โดยมีลายมือชื่อผู
จายเงินและผูรับเงิน 
 ขอ  19.  การวินิจฉัยกรณีมีปญหาที่อาจเกิดขึ้น  ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด เปนอันส้ินสุด 
 ขอ  20.  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด 
รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  เปนตนไป 
 

 
 

(นายสุพัฒน   โพธิสาร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 


