
 
 

 
 

ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยค์ุรุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ำกัด 
ว่ำด้วย   กองทุนสวสัดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 

พ.ศ. 2564 
*********************** 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด ข้อ 
22 (7)  หมวด  8  ข้อ 72 (8) ข้อ  94 (11) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 
11/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  ได้ก าหนด  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 
2564  ดังต่อไปนี ้
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด   
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ.2564 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบดังต่อไปน้ี  
     ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ.2561 
 ข้อ  4.  ในระเบียบนี ้

สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
ประธานกรรมการ   หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ

สัมพันธจ์ังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนินการ   หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ

สัมพันธจ์ังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
สมาชิก หมายถึง สมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 

จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
ผู้จัดการ   หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  

จ ากัด 
ทายาท   หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย  บุตร บิดา  มารดา  ผู้ที่อยู่ใน

อุปการะของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้รับประโยชน์ในกิจการของสหกรณ์และ
แจ้งเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์มาก่อน 
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เงินสงเคราะห์สมาชิกที่
ประสพอุบัติเหตุและทุพพล
ภาพ   

หมายถึง เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จ ากัด  จ่ายให้แก่สมาชิกที่ ประสบอุบัติ เหตุและ 
ทุพพลภาพ 

ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและ
ถาวร   

หมายถึง หย่อนก าลังที่จะประกอบการงานและไม่สามารถ
ประกอบอาชีพใด ๆ ได้ตลอด อย่างน้อย 180 วัน 
(ติดต่อกัน  และไม่มีทางรักษาหายเป็นปกติได้ (โดยมี
ใบรับรองจากแพทย์ผู้ท าการตรวจหรือรักษา) 

ทุพพลภาพช่ัวคราว หมายถึง หย่อนก าลังที่จะประกอบแรงงานใด ๆ หรือช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง  และมีโอกาสรักษาหายได้ภายในเวลา 
180 วัน (โดยมีใบรับรองจากแพทย์ผู้ท าการตรวจหรือ
รักษา) 

เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่
กรรม 

หมายถึง เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จ ากัด  จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 

เงินช่วยค่าท าศพ   หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  กรณีที่ทายาทถึงแก่กรรม 

เกษียณอาย ุ หมายถึง เกษียณอายุตามปกติครบ  60  ปีบริบู รณ์  หรือ
เกษียณอายุก่อนก าหนดของสมาชิกทุกคน 

สวัสดิการ   
 

หมายถึง 
 

เงินที่สหกรณ์จ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นสวัสดิการ
ต่างๆ ในระเบียบนี้ ตามข้อ 7 (1)-(10) 

สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก    หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายแก่สมาชิกเมื่อลาออกจากสหกรณ์
หรือถึงแก่กรรม โดยค านวณจากระยะเวลาการเป็น
สมาชิก ตามที่สหกรณ์ก าหนด 

กองทุน หมายถึง กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564 

เงินสมทบอุดหนุน    หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนเข้ากองทุนสวัสดิการ
หรือการสงเคราะห์ ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว   พ.ศ.2564  

เงินยืมทดรอง   หมายถึง 
 
 

เงินที่ผู้กู้  ผู้ค้ าประกัน  ผู้รับสภาพหนี้ ขอยืมเงินจาก
เงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2564  โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความ
เหมาะสม 
 
 
 
 



-3- 
 

ผู้กู้  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จ ากัด  ที่ขอกู้เงินจ านวนหนึ่งกับสหกรณ์ 

ผู้ค้ าประกัน   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  ที่
ท าสัญญาผูกพันตนต่อสหกรณ์เพื่อช าระหนี้ เมื่อผู้กู้ไม่
สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญา 

ผู้รับสภาพหนี ้ หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นผู้รับ
เรือนหนี้ที่ประสงค์มารับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ให้แก่
สมาชิก   

 

 ข้อ  5.  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   
พ.ศ. 2564  อาจได้มาจาก 
  (1)  เงินที่ได้รับจากการจัดสรรก าไรสุทธิ  ซึ่งผ่านที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ
  (2)  เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งผ่านที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ
  (3)  เงินที่ได้รับจากการอุดหนุน  เงินรับบริจาค หรือเงินช่วยเหลืออื่นใดที่ได้รับจากบุคคล  
องค์กร หรือสถาบันอื่นๆ 
 ข้อ  6.  วัตถุประสงค์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว ในกรณีต่างๆ และเป็น
การสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้สหกรณ์ 
 ข้อ  7.  ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (1)  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม    
  (2)  สวัสดิการเงินช่วยค่าท าศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์   
  (3)  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ    
  (4)  สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก   
  (5)  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  มีบุตรโดยสายเลือด 
แต่งงาน และผู้ป่วยใน   
   (6)  สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ  หรือเกษียณอายุราชการ 
ก่อนก าหนด     
  (7)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
  (8)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ 
  (9)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับเงินบ านาญ) 
 ข้อ 8.  สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์สมำชิกที่ถึงแก่กรรม   
  8.1  เมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์
สวัสดิการให้แก่ทายาทโดยธรรม โดยให้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
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  8.2  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามข้อ 8 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดย
ธรรมของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามล าดับดังนี้ 
    (1)  คู่สมรสตามกฎหมาย 
     (2)  บุตร 
    (3)  บิดา  มารดา 
     (4)  ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 
  เมื่อปรากฏว่าบุคคลในล าดบัก่อนได้แสดงตนขอรับเงินสงเคราะห์และคณะกรรมการด าเนินการ   
ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่บุคคลนั้นแล้ว  บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตามระเบียบนี้อีก 
  ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมมีหนี้สินผูกพันกับทางสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการเบิกหัก
ผลักเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์ที่ผู้ถึงแก่กรรมพึงได้รับชดใช้หนี้สินแทน  แล้วจึงจ่ายเงินสงเคราะห์ในส่วนที่เหลือ 
ให้แก่ทายาทตามวรรคแรกต่อไป 
  8.3  เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามระเบียบนี้  ไม่ถือเป็นมรดกของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 
บุคคลใดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อให้เกิดสิทธิ์ในการขอแบ่งมิได้ 
       8.4  การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้กระท าภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิก
นั้นถึงแก่กรรม  หากพ้นก าหนดถือเป็นอันหมดสิทธิ์   
  ในกรณีที่มีบุคคลมาแสดงตนเป็นทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม และขอรับเงินสงเคราะห์เกิน
กว่าหนึ่งรายให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับ
บุคคลใด มติคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด บุคคลอื่นจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้ องเพื่อขอรับเงิน
สงเคราะห์อีกมิได ้
 ข้อ  9.  สวัสดิกำรเงินช่วยค่ำท ำศพทำยำทของสมำชิกสหกรณ์ 
     ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วยค่าท าศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์  ต่อผู้จัดการ โดยให้รายละ
ไม่เกิน  3,000  บาท ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ ์ ดังต่อไปนี ้
   9.1  การขอรับเงินช่วยท าศพตามระเบียบนี้ ให้กระท าภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทายาทของ
สมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นก าหนดนี้ถือเป็นอันหมดสิทธิ์ 
   9.2  สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินค่าหุ้น  เงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  นับถึงวันที่ทายาทของสมาชิกถงึแก่กรรม ไม่มีสิทธิ์ให้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้  
         ในกรณีที่มีสมาชิกยื่นขอรับเงินช่วยค่าท าศพทายาทเกินกว่าหนึ่งราย  ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจ่ายเงินให้กับสมาชิกรายใด  มติของคณะกรรมการ
ด าเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด สมาชิกรายอื่นจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อให้เกิดสิทธิอีกมิได้ 
    9.3  เงินช่วยค่าท าศพทายาทของสมาชิกตามระเบียบนี้  ไม่ถือเป็นมรดกของผู้ถึงแก่กรรมใด
จะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพื่อให้เกิดสิทธิแก่ตนเองมิได้ 
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      ข้อ  10.  สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์สมำชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภำพ   
      10.1  ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพต่อ
ผู้จัดการโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป 
      10.2  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบในข้อ 4  จะได้รับการ
ยกเว้น  หากเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี ้
         (1)  การพยายามฆ่าตัวตาย  หรือท าร้ายร่างกายตัวเอง 
         (2)  การกระท าขณะ อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติ
ได ้
         (3)   สงคราม  (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การจลาจล การกบฏ การปฏิบัติการก่อ
การร้าย  การปฏิวัติ  หรือรัฐประหาร 
     10.3  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ จะจ่ายให้ทุกครั้งที่ประสบอุบัติเหตุ  
และจ่ายให้เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น 
     10.4  การขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้  ให้ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่
วันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าหมดสิทธิ ์    
     10.5  หลักฐานเกี่ยวกับการยื่นประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์
 ข้อ  11.  สวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิก   
      11.1   สหกรณ์จ่ายสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกให้รายละไม่เกิน  50,000  บาท   
      11.2  ให้สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือให้ทายาทยื่นขอรับเงินสวัสดิการ
บ าเหน็จ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ ์ 
 ข้อ 12.  สวัสดิกำรสมำชิกกรณี   โสด อุปสมบท  เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์   มีบุตรโดย
สำยเลือด  แต่งงำน และผู้ป่วยใน   
     12.1  สมาชิกที่ยื่นขอรับสวัสดิการกรณีโสด อุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  มีบุตร 
แต่งงาน และผู้ป่วยใน  ให้เสนอผู้จัดการ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ โดยให้รายละไม่เกิน 3,000 
บาท ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกาศของสหกรณ ์
     12.2  การขอรับเงินสวัสดิการ  ให้สมาชิกยื่นหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการตาม
แบบที่สหกรณ์ก าหนด   
 ข้อ  13.  สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือสมำชิกเกษียณอำยุรำชกำรหรือเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด 
     13.1  สมาชิกที่ เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ให้ยื่นขอรับ
สวัสดิการ โดยให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ โดยให้รายละไม่
เกิน 20,000 บาท  ให้พิจารณาตามประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการประเภทต่างๆ    
     13.2  การขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด   
ให้สมาชิกขอรับเงินภายในเวลา 90 วัน  นับแต่วันเกษียณอายุ  หากพ้นก าหนดถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์การ
รับเงินสวัสดิการนี้ หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุเป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์
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 ข้อ  14.  สวัสดิกำรช่วยเหลือสมำชิกผู้กู้และผู้ค  ำประกัน 
   เมื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้  ถึงแก่กรรม ถูกออกจากราชการ ถูกไล่ออก ลาออก เป็นบุคคล
ล้มละลาย  ถูกด าเนินคดี  อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินได้รายเดือน  และไม่สามารถหักช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้
ตามปกติที่ระบุในสัญญาเงินกู้  จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกัน ทายาท  หรือผู้รับสภาพหนี้ ตลอดจนมีความ
เดือดร้อนทางการเงิน  ให้ด าเนินการต่อไปนี ้
      14.1 กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  ถูกออกจากราชการ ถูกไล่ออก ลาออก เป็นบุคคลล้มละลาย  
ถูกด าเนินคดี และมีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์   
             เมื่อสหกรณ์ฯได้รับแจ้งจากทายาท หรือผู้ค้ าประกัน หรือกรรมการ ว่าสมาชิกได้ถึงแก่
กรรมลง ถูกออกจากราชการ ถูกไล่ออก ลาออก เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกด าเนินคดี และมีภาระหนี้สินต่อ
สหกรณ์  และยื่นหนังสือค าร้องให้คณะกรรมการด าเนินการอนุมัติให้น าหุ้นโอนมาช าระหนี้แล้ว  แต่ยังมีภาระ
หนี้สินผูกพันอยู่กับสหกรณ์อีก  ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ทายาทรอเงินประกันหรือสวัสดิการอื่นๆ ที่จะได้รับ ไม่ว่า
จะเป็นของทางหน่วยงานต้นสังกัดหรือสวัสดิการจากสหกรณ์   
         (1)  ให้ทายาทหรือผู้รับสภาพหนี้ ซึ่งอาจเป็นผู้ค้ าประกัน บันทึกร้องขอต่อคณะกรรมการ
ในการยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564  โดย
ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเพื่อน าไปช าระหนี้ตามงวดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ในการส่งรายเดือนแก่สหกรณ์  ไม่เกิน 12 
เดือน 
         (2)  การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ  โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
    - หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     - ใบมรณะบัตร 
     - หนังสือทางราชการที่ เป็นค าสั่งออกจากราชการ หรือไล่ออก ล้มละลาย  ถูก
ด าเนินคด ี
      14.2  ให้ผู้รับสภาพหนี้ หรือทายาท หรือผู้ค้ าประกัน หรือผู้บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับเรือนหนี้ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ   น าเงินมาช าระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว   พ.ศ.2564  หลังจากได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ หรือหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของผู้กู้
และผู้ค้ าประกันในวันสิ้นปีนั้นๆ  ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ  15.  สวัสดิกำรช่วยเหลือสมำชิกที่ถูกอำยัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ 
   สมาชิกสหกรณ์รายใดที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นๆ  อันเป็นเหตุให้
ไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ถูกอายัด  ท าให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนช าระ
หนี้แก่สมาคมต่างๆ ที่ตกลงไว้กับสหกรณ์   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากกรณีนี้  ให้สมาชิก
สามารถยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 
2564   ตามจ านวนที่สมาคมเรียกเก็บในแต่ละปี  โดยคณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ 
ตามความจ าเป็น 
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       15.1  การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
   -      หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
   -      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ 
   -      ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   -      หนังสืออายดัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
   -      เอกสารที่รับรองการเป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ  
      15.2  สมาชิกจะต้องน าเงินมาช าระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2564  หลังจากได้รับเงินกู้หรือเงินอื่น  ที่จะได้รับภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ  16.  สวัสดิกำรช่วยเหลือสมำชิกเกษียณอำยุรำชกำร (กรณียังไม่ได้รับเงินบ ำนำญ) 
   สมาชิกสหกรณ์รายใดที่เกษียณอายุราชการ  และมีเหตุอันต้องให้รอเงินบ านาญหรือเงิน
บ าเหน็จที่จะได้รับ  ท าให้มีความเดือดร้อนไม่สามารถน าเงินมาช าระหนี้ที่ มีต่อสหกรณ์ได้ตามที่ตกลงไว้กับ
สหกรณ์   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากกรณีนี้  ให้สมาชิกสามารถยืมเงินทดรองจากกองทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564  โดยคณะกรรมการด าเนินการ
จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม 
  16.1  การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์ก าหนดต่อคณะกรรมการด าเนินการ  โดย
แนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
   -  หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
   -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให ้
   -  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   -  เอกสารทางราชการที่รับรองการเกษียณอายุราชการ  
  16.2  สมาชิกจะต้องน าเงินมาช าระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2564  หลังจากได้รับเงินบ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอื่นใด  ที่จะได้รับภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ 17.  ให้ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ำกัด   
เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี  
 
     ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564   

 
 
 
 

 (นายส าเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด+ 
 


