
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564 

*********************** 
          อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  
ข้อ22(7) หมวด 58 ข้อ 72(8) และข้อ 94 (11)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   ชุดที ่  33  ครั ้งที ่ 20/2564  วันที ่  9  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564   
ได้กำหนด  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการหรือการ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด   
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   พ.ศ.2564 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ว่าด้วย   กองทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564 (ฉบับลงวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 )   บรรดาระเบียบ  มติ ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดที่  กำหนดไว้ หรือขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 

สหกรณ ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์

จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการ  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

คุรุสัมพันธ์จงัหวัดสุรินทร์   จำกัด 
สมาชิก หมายถึง สมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ 

คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์คุร ุส ัมพันธ์จ ังหวัด

สุรินทร์   จำกัด 
ทายาท หมายถึง คู่สมรสตามกฎหมาย บุตร บิดา  มารดา  ผู้ที่อยู่ใน

อุปการะของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้รับประโยชน์ในกิจการของสหกรณ์
และแจ้งเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์มาก่อน 
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เง ินสงเคราะห ์สมาช ิกที่
ประสพอุบัติเหตุและทุพพล
ภาพ   

หมายถึง เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จำกัด  จ่ายให้แก่สมาชิกที ่ประสบอุบัติเหตุและ
ทุพพลภาพ 

ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและ
ถาวร   

หมายถึง ห ย ่ อ น ก ำ ล ั ง ท ี ่ จ ะ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ง า น แ ล ะ 
ไม ่ ส ามาร ถประกอบอาช ี พ ใ ดๆ  ได ้ ต ลอด  
อย่างน้อย 180 วัน(ติดต่อกัน  และไม่มีทางรักษา
หายเป็นปกติได้(โดยมีใบรับรองจากแพทย์ผู้ทำการ
ตรวจหรือรักษา) 

ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง หย ่อนกำล ังท ี ่จะประกอบแรงงานใดๆ หรือ
ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และมีโอกาสรักษาหายได้
ภายในเวลา 180 วัน (โดยมีใบรับรองจากแพทย์
ผู้ทำการตรวจหรือรักษา) 

เงินสงเคราะห์สมาชิกที ่ถึง
แก่กรรม 

หมายถึง เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จำกัด  จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 

เงินช่วยค่าทำศพ หมายถึง เง ินที ่จ ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค ุรุ
สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัดกรณีที่ทายาทถึงแก่
กรรม 

เกษียณอายุ หมายถึง เกษียณอายุตามปกติครบ  60  ปีบริบูรณ์ หรือ
เกษียณอายุก่อนกำหนดของสมาชิกทุกคน 

สวัสดิการ   
 

หมายถึง 
 

เง ินที ่สหกรณ์จ ่ายเพื ่อช ่วยเหลือสมาช ิกเป็น
สวัสดิการต่าง ๆ ในระเบียบนี้ ตามข้อ 7 (1)-(9) 

สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก    หมายถึง เง ินที ่สหกรณ์จ ่ายแก่สมาช ิกเม ื ่อลาออกจาก
สหกรณ์ โดยคำนวณจากระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
ตามท่ีสหกรณ์กำหนด 

กองทุน หมายถึง กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564 

เงินสมทบอุดหนุน    หมายถึง เง ินท ี ่สหกรณ์จ ่ายสมทบอุดหน ุนเข ้ากองทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว   พ.ศ.2564  
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เงินยืมทดรอง   หมายถึง 
 
 

เงินที่ผู้กู้  ผู้ค้ำประกัน  ผู้รับสภาพหนี้ ขอยืมเงิน
จากเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2564  โดย
คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็น
รายๆ ตามความเหมาะสม 

ผู้กู ้  หมายถึง สมาช ิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ค ุร ุส ัมพันธ ์จ ังหวัด
สุรินทร์  จำกัด  ที่ขอกู้เงินจำนวนหนึ่งกับสหกรณ ์

ผู้ค้ำประกัน   หมายถึง สมาช ิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ค ุร ุส ัมพันธ ์จ ังหวัด
สุรินทร์ จำกัด ที่ทำสัญญาผูกพันตนต่อสหกรณ์เพ่ือ
ชำระหนี้ เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา 

ผู้รับสภาพหนี้ หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นผู้รับ
เรือนหนี้ที่ประสงค์มารับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้กู้
ให้แก่สมาชิก   

 

 ข้อ  5.  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 
2564  อาจได้มาจาก 
     (1)  เงินที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิ  ซึ่งผ่านที่ประชุมใหญอ่นุมัต ิ
     (2)  เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งผ่านที่ประชุมใหญอ่นุมัต ิ
     (3)  เงินที่ได้รับจากการอุดหนุน  เงินรับบริจาค หรือเงินช่วยเหลืออื่นใดที่ได้รับจากบุคคล  
องค์กร หรือสถาบันอ่ืน ๆ 
 ข้อ  6.  วัตถุประสงค์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว ในกรณีต่าง ๆ และเป็น
การสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้สหกรณ์ 
 ข้อ  7.  ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2564ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (1)  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม   
     (2)  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 
     (3)  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  
     (4)  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 
     (5)  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  มีบุตรที่เกิดใหม่โดย
สายเลือด  แต่งงาน  และผู้ป่วยใน   
     (6)  สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  หรือเกษียณอายุราชการ 
ก่อนกำหนด     
     (7)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
     (8)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  หรือเงินอ่ืนๆ 
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     (9)  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับเงินบำนาญ) 
 ข้อ  8.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  
     8.1  เมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
สงเคราะห์สวัสดิการให้แก่ทายาทโดยธรรม  โดยให้รายละไม่เกิน 200,000 บาท  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
     8.2  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมตามข้อ 8 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดย
ธรรมของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรมตามลำดับดังนี้ 
      (1)  คู่สมรสตามกฎหมาย 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดา  มารดา 
      (4)  ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 
            เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลำดับก่อนได้แสดงตนขอรับเงินสงเคราะห์และคณะกรรมการ
ดำเนินการ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่บุคคลนั้นแล้ว  บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตาม
ระเบียบนี้อีก 
            ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมมีหนี้สินผูกพันกับทางสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เบิกหักผลักเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์ที่ผู้ถึงแก่กรรมพึงได้รับชดใช้หนี้สินแทน  แล้วจึงจ่ายเงินสงเคราะห์ในส่วนที่
เหลือ ให้แก่ทายาทตามวรรคแรกต่อไป 
     8.3  เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามระเบียบนี้   ไม่ถือเป็นมรดกของสมาชิกที่ถึงแก่
กรรม บุคคลใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพ่ือให้เกิดสิทธิ์ในการขอแบ่งมิได้ 
     8.4  การขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ให้กระทำภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิก
นั้นถึงแก่กรรม  หากพ้นกำหนดถือเป็นอันหมดสิทธิ์ 
           ในกรณีที ่มีบุคคลมาแสดงตนเป็นทายาทของสมาชิกที ่ถึ งแก่กรรม  และขอรับเงิน
สงเคราะห์เกินกว่าหนึ่งรายให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการเป็น  ผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้กับบุคคลใด  มติคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด บุคคลอื่นจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพ่ือ
ขอรับเงินสงเคราะห์อีกมิได้ 
 ข้อ  9.  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 
     ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ต่อผู้จัดการโดยให้รายละไม่
เกิน  5,000  บาท  ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      9.1  การขอรับเงินช่วยทำศพตามระเบียบนี้  ให้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ทายาทของ
สมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดนี้ถือเป็นอันหมดสิทธิ์ 
      9.2  กรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งคู่เมื่อทายาทเสียชีวิตให้ได้รับสวัสดิการเพียงคนใด
คนหนึ่ง 
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             ในกรณีที่มีสมาชิกยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพทายาทเกินกว่าหนึ่งราย  ให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการดำเนินการ  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจ่ายเงินให้กับสมาชิกรายใด  มติของคณะกรรมการ
ดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด สมาชิกรายอ่ืนจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพ่ือให้เกิดสิทธิอีกมิได้ 
       9.3  เงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกตามระเบียบนี้  ไม่ถือเป็นมรดกของผู้ถึงแก่กรรม
ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องเพ่ือให้เกิดสิทธิแก่ตนเองมิได้ 
 ข้อ  10.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 
       10.1  ให้สมาชิกที่ยื ่นขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพต่อ
ผู้จัดการโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป 
       10.2  การจ ่ายเง ินสงเคราะห ์สมาช ิกประสบอ ุบ ัต ิ เหต ุ  ตามระเบ ียบในข ้อ 4   
จะได้รับการยกเว้น  หากเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
           (1)  การพยายามฆ่าตัวตาย  หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง 
            (2) การกระทำขณะ อยู ่ภายใต้ฤทธิ ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ  
ครองสติได ้
            (3)  สงคราม  (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การจลาจล การกบฏการปฏิบัติการก่อ
การร้าย  การปฏิวัติ  หรือรัฐประหาร 
      10.3  การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ จะจ่ายให้ทุกครั้งที่ประสบอุบัติเหตุ  
และจ่ายให้เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น 
      10.4  การขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้  ให้ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่
วันที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าหมดสิทธิ์ 
      10.5  หลักฐานเกี่ยวกับการยื่นประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ  11.  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 
      11.1  สหกรณ์จ่ายสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกให้รายละไม่เกิน  50,000  บาท   
      11.2  ให้สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือให้ทายาทยื่นขอรับเงินสวัสดิการ
บำเหน็จโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ  12.  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด  อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  มีบุตรโดยสายเลือด  
แต่งงานและผู้ป่วยใน   
       12.1  สมาชิกที่ยื ่นขอรับสวัสดิการกรณีโสด  อุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  
มีบุตรโดยสายเลือด แต่งงาน และผู้ป่วยใน  ให้เสนอผู้จัดการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการโดยให้ราย
ละไม่เกิน  5,000  บาท  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขประกาศของสหกรณ ์
      12.2  การขอรับเงินสวัสดิการ ให้สมาชิกยื่นหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนด   
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 ข้อ  13.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 
      13.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ให้ยื ่นขอรับ
สวัสดิการ โดยให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการโดยให้รายละไม่
เกิน20,000 บาท ให้พิจารณาตามประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการประเภทต่าง ๆ  
      13.2  การขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดให้
สมาชิกขอรับเงินภายในระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันเกษียณอายุ หากพ้นกำหนดถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์การ
รับเงินสวัสดิการนี้หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ  14.  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
   เมื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ ถึงแก่กรรม ถูกออกจากราชการ ถูกไล่ออก ลาออก เป็นบุคคลล้มละลาย  
ถูกดำเนินคดี  อันเป็นเหตุให้ไม่ได้รับเงินได้รายเดือน  และไม่สามารถหักชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ตามปกติที่ระบุใน
สัญญาเงินกู้  จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ำประกัน ทายาท  หรือผู้รับสภาพหนี้ ตลอดจนมีความเดือดร้อนทางการเงิน  ให้
ดำเนินการต่อไปนี้ 
      14.1  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  ถูกออกจากราชการ  ถูกไล่ออก  ลาออก เป็นบุคคลล้มละลายถูก
ดำเนินคดี และมีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์   
              เมือ่สหกรณ์ฯได้รับแจ้งจากทายาท หรือผู้ค้ำประกัน หรือกรรมการ ว่าสมาชิกได้ถึงแก่
กรรมลง ถูกออกจากราชการ ถูกไล่ออก ลาออก เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้สินต่อ
สหกรณ์  และยื่นหนังสือคำร้องให้คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้นำหุ้นโอนมาชำระหนี้แล้ว  แต่ยังมีภาระ
หนี้สินผูกพันอยู่กับสหกรณ์อีก  ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ทายาทรอเงินประกันหรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะได้รับ ไม่
ว่าจะเป็นของทางหน่วยงานต้นสังกัดหรือสวัสดิการจากสหกรณ์   
         (1)  ให้ทายาทหรือผู้รับสภาพหนี้ ซึ่งอาจเป็นผู้ค้ำประกัน บันทึกร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการในการยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ.
2564  โดยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยเพ่ือนำไปชำระหนี้ตามงวดที่ระบุในสัญญาเงินกู้ในการส่งรายเดือนแก่สหกรณ์  
ไม่เกิน 12 เดือน 
          (2) การยื ่นขอยืมเง ินทดรอง  ให้ย ื ่นแบบที ่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
      - หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
      - สำเนาทะเบียนบ้าน 
      - ใบมรณะบัตร 
      - หนังสือทางราชการที ่เป ็นคำสั ่งออกจากราชการ หรือไล่ออก ล้มละลาย 
ถูกดำเนินคด ี
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         14.2  ให้ผู้รับสภาพหนี้ หรือทายาท หรือผู้ค้ำประกัน หรือผู้บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้รับเรือนหนี้ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ   นำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว พ.ศ.2564 หลังจากได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ หรือหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของผู้กู้และ
ผู้ค้ำประกันในวันสิ้นปีนั้น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ  15.  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนๆ 
   สมาชิกสหกรณ์รายใดที่ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนๆ  อันเป็นเหตุให้
ไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีที่ถูกอายัด  ทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระ
หนี้แก่สมาคมต่างๆ ที่ตกลงไว้กับสหกรณ์   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากกรณีนี้  ให้สมาชิก
สามารถยืมเงินทดรองจากกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวพ.ศ.2564
ตามจำนวนที่สมาคมเรียกเก็บในแต่ละปี  โดยคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความ
จำเป็น 
   15.1  การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี ้
   -  หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
   -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
   -  สำเนาทะเบียนบ้าน 
   -  หนังสืออายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
   -  เอกสารที่รับรองการเป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ  
   15.2  สมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัวพ.ศ.2564หลังจากได้รับเงินกู้หรือเงินอ่ืน  ที่จะได้รับภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ  16.  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ (กรณียังไม่ได้รับเงินบำนาญ) 
   สมาชิกสหกรณ์รายใดที่เกษียณอายุราชการ  และมีเหตุอันต้องให้รอเงินบำนาญหรือเงิน
บำเหน็จที่จะได้รับ  ทำให้มีความเดือดร้อนไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ได้ตามที่ตกลงไว้กับ
สหกรณ์   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากกรณีนี้  ให้สมาชิกสามารถยืมเงินทดรองจากกองทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการดำเนินการจะ
พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม 
   16.1  การยื่นขอยืมเงินทดรอง  ให้ยื่นแบบที่สหกรณ์กำหนดต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
โดยแนบหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 
             - หนังสือยืมเงินทดรอง  ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
          - สำเนาทะเบียนบ้าน 
          - เอกสารทางราชการที่รับรองการเกษียณอายุราชการ  
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   16.2  สมาชิกจะต้องนำเงินมาชำระคืนเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัวพ.ศ.2564หลังจากได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญหรือเงินอื่นใด  ที่จะได้รับภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นรายๆ ไป 
 ข้อ  17.  การปฏิบัติตามระเบียบนี ้  หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
ดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาด  มติของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ข้อ  18.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2564 
 

 
 

(นายสำเริง  บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด 
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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ 
**************** 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  ข้อ72(8) 
และข้อ 94 (11)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จำกัด   ชุดที่  33/2564  ครั้งที่  20  วันที่  9 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564   และได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขสวัสดิการต่างๆ ใช้แทนฉบับที่ยกเลิกดังนี้ 
 ข้อ  1.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  
     เมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดกิาร
ให้แก่ทายาทโดยธรรม โดยให้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     (1)   อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี          จ่ายสวัสดิการ  30,000  บาท 
     (2)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน    2 ปี แต่ไม่เกิน  3 ปี  จ่ายสวัสดิการ 50,000  บาท 
     (3)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน  4 ปี จ่ายสวัสดิการ    70,000  บาท 
     (4)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี จ่ายสวัสดิการ    90,000  บาท 
     (5)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปีแต่ไม่เกิน   6 ปี จ่ายสวัสดิการ   110,000  บาท 
     (6)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปีแต่ไม่เกิน   7 ปี จ่ายสวัสดิการ   130,000  บาท 
     (7)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 7 ปีแต่ไม่เกิน   8 ปี จ่ายสวัสดิการ    150,000  บาท 
           (8)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 8 ปีแต่ไม่เกิน   9 ปี จ่ายสวัสดิการ    170,000  บาท 
           (9)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี  จ่ายสวัสดิการ  190,000  บาท 
     (10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน 10 ปี   จ่ายสวัสดิการ   200,000  บาท 
เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการ 
     (1)  สำเนาใบมรณะบัตรพร้อมฉบับจริง    
     (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 
     (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ 
     (4)  สำเนาทะเบียนสมรสพร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) 
 ข้อ  2.  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 
     ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ต่อสหกรณ์  โดยให้รายละ
ไม่เกิน  5,000  บาท 



- 10 - 
 

เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการ 
     (1)  สำเนาใบมรณะบัตรพร้อมฉบับจริง    
     (2)  สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทที่ถึงแก่กรรม 
     (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ 
     (4)  สำเนาทะเบียนสมรสพร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) 
 ข้อ  3.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ 
           เมื่อสมาชิกเกิดเหตุครั้งหนึ่ง ๆ  สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุและ
ทุพพลภาพ  ดังนี้ 
  1) กรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ให้จ่ายไม่เกิน  50,000  บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   1.1สูญเสียแขนหรือขา  2  ข้าง  ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าข้ึนไป  จ่าย  20,000  บาท 
   1.2สูญเสียแขนหรือขา  ข้างเดียว ตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าข้ึนไป จ่าย  10,000  บาท 
   1.3 สูญเสียตาทั้งสองข้าง          จ่าย  20,000  บาท 
   1.4 สูญเสียตาข้างเดียว          จ่าย  10,000   บาท 
   1.5 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด  นิ้วใดนิ้วหนึ่ง         จ่ายนิ้วละ    2,000   บาท 
  2)   กรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย ให้จ่ายไม่เกิน  5,000  บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้     
   2.1แขนหักหรือขาหัก  ทั้ง  2  ข้าง      จ่าย    5,000  บาท 
  2.2แขนหักหรือขาหัก  ข้างเดียว       จ่าย     2,500  บาท 
   2.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าหัก     จ่ายนิ้วละ 1,000  บาท 
  3) ในกรณีอวัยวะอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆไป 
  4) การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามที่กำหนด สหกรณ์จะจ่ายรายการที่สูงสุดเพียงรายการเดียว 
เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการ 
   (1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
   (2)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
   (3)  ใบรับรองแพทย์ 
   (4)  หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา 
 ข้อ  4.  สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 

     4.1 สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ทั้งนี้สมาชิกผู้นั้นจะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อย  กว่า 10 ปี 
    4.2  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกหรือทายาท หลังจากที่คณะกรรมการ
ดำเนินการ มีมติอนุมัติให้สมาชิกลาออกและสมาชิกได้ดำเนินการ ถอนทุนเรือนหุ้น และต้องไม่มีภาระผูกพันใด 
ๆ กับสหกรณ์  โดยสมาชิกต้องมาดำเนินการยื่นขอรับ สวัสดิการบำเหน็จภายใน  30  วัน 
    4.3  การขอรับเงิน  ในการแจ้งความประสงค์เพ่ือขอรับเงินบำเหน็จนั้น  สมาชิกหรือทายาทผู้
ยื่นเรื่องต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบตามประกาศของสหกรณ์ 
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    4.4 การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิ์คนละ  50,000 บาท และรับได้เพียงครั้งเดียว 
    4.5 สมาชิกท่ีมีอายุเกิน 10 ปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้นปีละ 1,000  บาท  
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  50,000  บาท 
    4.6  กรณีท่ีสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ สมาชิกยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่า 
ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่  ให้นำเงินจากข้อ  4.4 และ ข้อ 4.5 มาชำระหนี้ที่มีอยู่ 
เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการ 
  (1) หนังสือขอรับเงินบำเหน็จ ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด 
  (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของสมาชิกและผู้ขอรับเงินบำเหน็จ 
  (3) สำเนาทะเบียนสมรส 
  (4) หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
   (ในกรณีท่ีสมาชิกได้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว) 
 ข้อ  5.  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์   มีบุตรโดยสายเลือด   
แต่งงาน และผู้ป่วยใน   
     5.1  สมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
   (1)  เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด  
   (2)  กรณีโสดจะต้องไม่เคยแต่งงานและครองตนเป็นโสดตั้งแต่อายุ 45 ปี ขึ้นไป   
โดยให้ได้รับสวัสดิการรายละ  5,000  บาทใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว 
   (3)  กรณีอุปสมบทสมาชิกต้องอุปสมบท  ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
โดยให้ได้รบัสวัสดิการรายละ  5,000  บาทไม่เกิน 1 ครั้งตลอดการเป็นสมาชิกภาพ 
   (4) กรณีมีบุตรที ่เกิดใหม่โดยสายเลือดต้องเป็นบุตรที ่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ได้รับ
สวัสดิการรายละ  5,000  บาทต่อคน  แต่เบิกได้ไม่เกิน 3  คน 
   (5)  กรณีแต่งงาน   สมาชิกที่จัดงานแต่งงาน  โดยให้ได้รับสวัสดิการกรณีแต่งงานรายละ   
5,000  บาทไม่เกิน 1 ครั้งตลอดการเป็นสมาชิกภาพ 
   (6)  กรณีผู้ป่วยใน สมาชิกที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกแห่งภายในประเทศ  
โดยให้ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือได้ไม่เกินวันละ 300 บาทแต่ไม่เกิน 5,000  บาทต่อปี 
   (7)  สมาชิกที่ยื่นขอรับสวัสดิการ ให้ยื่นขอรับสวัสดิการภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่
กรณีโสด อุปสมบท เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีบุตรโดยสายเลือด  แต่งงาน และผู้ป่วยใน หากพ้นกำหนดไม่
สามารถเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้ 
เอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับสวัสดิการ 
   (1)  สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก 
   (2)  สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก 
   (3)  สำเนาอื่น ๆยืนยัน แต่ละกรณี 
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 ข้อ  6.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 

     6.1  สมาชิกผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
       (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ตั้งแต่ 2 ปี 
ขึ้นไปโดยมีเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อ  6.2 
       (2)  กรณีสมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่นไม่ให้นับรวมอายุการเป็นสมาชิก
จากสหกรณ์เดิม 
      6.2  การจ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 
ให้จ่ายแก่สมาชิกดังต่อไปนี้ 
        (1)  จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สำหรับ
สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน  5,000  บาท 
   (2 )  จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ที่มีอายุ
การเป็นสมาชิกเพ่ิมจากข้อ 6.2 (1)  ปีละ 1,000 บาท  แต่ไม่เกิน 20,000  บาท 

 เอกสารหลักฐานประกอบดังนี้ 
   (1)คำร้องขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
   (2)  สำเนาบัตรประจำตัวของสมาชิกผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 
   (3) สำเนาคำสั่งให้พ้นราชการด้วยเหตุเกษียณอายุหรือเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 16  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายสำเริง  บุญโต) 
   ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
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ตารางปรับปรงุแก้ไข 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 

ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2564 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข 

ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบดังต่อไปนี้ 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์  จำกัดว่าด้วย กองทุน
สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัวพ.ศ.
2564 

ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  
ว่าด้วยว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว พ.ศ. 2564 (ฉบับลง
วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ) 
บรรดาระเบียบ  มติ ประกาศ  และ
คำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไว้ หรือขัด หรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ตามคำแนะนำของ
สหกรณ์จังหวัด 

ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
 สหกรณ์ หมายถึง  สหกรณ์
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 
จำกัด 

 ประธานกรรมการ หมายถึง
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 
จำกัด 

ฯลฯ 
 สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก   
หมายถึงเงินที่สหกรณ์จ่ายแก่สมาชิก
เมื่อลาออกจากสหกรณ์หรือถึงแก่

ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
 สหกรณ์      หมายถึง 
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 
 ประธานกรรมการ  หมายถึง  
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 

ฯลฯ 
 สวัสดิการ  หมายถึงเงินที่
สหกรณ์จ่ายเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเป็น
สวัสดิการต่างๆ ในระเบียบนี้ ตามข้อ 
7 (1)-(10)  
 สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก   
หมายถึงเงินที่สหกรณ์จ่ายแก่สมาชิก

ตามคำแนะนำของ
สหกรณ์จังหวัดให้ใช้
ข้อความตามข้อบังคับ
สหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข 

กรรม โดยคำนวณจากระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก ตามที่สหกรณ์กำหนด 

ฯลฯ 

เมื่อลาออกจากสหกรณ์ โดยคำนวณ
จากระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตามที่
สหกรณ์กำหนด          

ฯลฯ 

 

 

 

 

ข้อ  7.  ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการ
ต่างๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว  พ.ศ. 2564  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 (5)  สวัสดิการสมาชิกกรณี
โสด  อุปสมบท  เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจญ์  มีบุตรโดยสายเลือด  แต่งงาน 
และผู้ป่วยใน   

ฯลฯ 
 

ข้อ  7.  ให้สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการ
ต่างๆ จากเงินกองทุนสวัสดิการหรือ
การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
และครอบครัว  พ.ศ. 2564 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 (5)  สวัสดิการสมาชิกกรณี
โสด อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์  มีบุตรที่เกิดใหม่โดยสายเลือด 
แต่งงาน  และผู้ป่วยใน   

ฯลฯ 
 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

ข้อ  9.  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพ

ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 

ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพ

ทายาทของสมาช ิ กสหกรณ์   ต่ อ

ผู ้จ ัดการโดยให้รายละไม่เกิน3,000

บาท ซ ึ ่ งพ ิจารณาตามหล ักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 

 9.1 การขอรับเงินช่วยทำศพ

ตามระเบียบนี้ ให้กระทำภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที ่ทายาทของสมาชิกถึงแก่

ข้อ  9.  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพ

ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 

ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วยค่าทำศพ

ทายาทของสมาช ิ กสหกรณ์   ต่ อ

ผู ้จัดการโดยให้รายละไม่เกิน 5,000 

บาท ซ ึ ่ งพ ิจารณาตามหล ักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 

 9.1 การขอรับเงินช่วยทำศพ

ตามระเบียบนี้ ให้กระทำภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่ทายาทของสมาชิกถึงแก่

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ขอรับสวัสดิการกรณีท่ีมี
บุตรในกรณีที่บิดา 
มารดาเป็นสมาชิกสามัญ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข 

กรรม หากพ้นกำหนดนี้ถือเป็นอันหมด

สิทธิ์ 

          9.2  สมาชิกที่ผิดนัดการส่ง

เงินค่าหุ้น  เงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น

เงินหรือดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา 1 

ปี  นับถึงวันที่ทายาทของสมาชิกถึงแก่

กรรม ไม่มีสิทธิ์ให้รับเงินสงเคราะห์

ตามระเบียบนี้ 

              ในกรณีที่มีสมาชิกยื่นขอรับ
เงินช่วยค่าทำศพทายาทเกินกว่าหนึ่ง
ราย  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
ดำเนินการ เป็นผู ้ว ิน ิจฉัยช ี ้ขาดว่า
สมควรจ่ายเงินให้กับสมาชิกรายใด  
มติของคณะกรรมการดำเนินการถือ
เป็นที ่สิ ้นสุด สมาชิกรายอื ่นจะนำไป
เป็นเหตุฟ้องร้องเพ่ือให้เกิดสิทธิอีกมิได้ 

กรรม หากพ้นกำหนดนี้ถือเป็นอันหมด

สิทธิ์ 

          9.2 กรณีคู่สมรสเป็นสมาชิก

สหกรณ์ท้ังคู่เมื่อทายาทเสียชีวิตให้

ได้รับสวัสดิการเพียงคนใดคนหนึ่ง 

 

 

ในกรณีที่มีสมาชิกยื่นขอรับเงินช่วยค่า
ทำศพทายาทเกินกว่าหนึ่งราย  ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ 
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจ่ายเงิน
ใ ห ้ ก ั บ ส ม า ช ิ ก ร า ย ใ ด   ม ต ิ ข อ ง
คณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่
สิ้นสุด สมาชิกรายอื่นจะนำไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องเพ่ือให้เกิดสิทธิอีกมิได้ 
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ข้อ 12.  สวัสดิการสมาชิกกรณี  โสด 

อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจญ์   

มีบุตรโดยสายเลือด  แต่งงาน และ

ผู้ป่วยใน   

12.1  สมาชิกที ่ย ื ่นขอรับสวัสดิการ
กรณีโสด อุปสมบทหรือเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์  มีบุตร แต่งงาน และ
ผู้ป่วยใน  ให้เสนอผู้จัดการ พิจารณา
อนุมัติจ ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ 
โดยให้รายละไม่เกิน 3,000  บาท ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ประกาศของสหกรณ ์

ข้อ 12.  สวัสดิการสมาชิกกรณี  โสด 

อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจญ์   

มีบุตรที่เกิดใหม่โดยสายเลือด  

แต่งงาน และผู้ป่วยใน   

12.1  สมาชิกที ่ย ื ่นขอรับสวัสดิการ
กรณีโสด อุปสมบทหรือเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์  มีบุตร แต่งงาน และ
ผู้ป่วยใน  ให้เสนอผู้จัดการ พิจารณา
อนุมัติจ ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการ 
โดยให้รายละไม่เกิน 5,000  บาท ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ประกาศของสหกรณ ์

-เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

-เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  

และเนื่องจากสมาชิก
เกษียณหรือออกจาก
ราชการก่อนกำหนดทำ
ให้ต้องขยายระยะเวลา
การขอรับสวัสดิการเป็น 
1 ปี 

ข้อ  13.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือ

สมาชิกเกษียณอายุราชการหรือ

เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 

 13.2  การขอรับเงินสวัสดิการ

เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุ

ราชการก่อนกำหนด  ให้สมาชิกขอรับ

เงินภายในเวลา 90 วัน นับแต่วัน

เกษียณอายุ  หากพ้นกำหนดถือว่า

สมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์การรับเงิน

สวัสดิการนี้ หลักฐานประกอบการ

ขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุเป็นไป

ตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ  13.  สวัสดิการเงินช่วยเหลือ

สมาชิกเกษียณอายุราชการหรือ

เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 

13.2  การขอรับเงินสวัสดิการ

เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุ

ราชการก่อนกำหนด  ให้สมาชิกขอรับ

เงินภายในระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วัน

เกษียณอายุ  หากพ้นกำหนดถือว่า

สมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์การรับเงิน

สวัสดิการนี้ หลักฐานประกอบการ

ขอรับเงินสวัสดิการเกษียณอายุเป็นไป

ตามประกาศของสหกรณ์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  

และเนื่องจากสมาชิก

เกษียณหรือออกจาก

ราชการก่อนกำหนดทำ

ให้ต้องขยายระยะเวลา

การขอรับสวัสดิการเป็น 

1 ปี 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข 

-ไม่มี ข้อ 17. การปฏิบัติตามระเบียบนี้  

หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจ

ของคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้

ขาด  มติของคณะกรรมการดำเนินการ

ถือเป็นที่สิ้นสุด 

เพ่ือให้อำนาจของ

คณะกรรมการ

ดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาด  

ข้อ 17.  ให้ประธานกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ

สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  เป็นผู้

รักษาการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 18.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้

รักษาการตามระเบียบนี้ 

ตามคำแนะนำของ

สหกรณ์จังหวัดให้ใช้

ข้อความตามข้อบังคับ

สหกรณ์ 

 

 
 
 

-ไม่มี ข้อ 17. การปฏิบัติตามระเบียบนี้  หาก

มีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจของ

คณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาด  

มติของคณะกรรมการดำเนินการถือเป็น

ที่สิ้นสุด 

เพื ่อให้อำนาจของ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดำเนินการวินิจฉัยชี้

ขาด   

ข้อ 17.  ให้ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์คุร ุสัมพันธ์จังหวัด

สุร ินทร์  จำกัด  เป็นผู้ร ักษาการตาม

ระเบียบนี้ 

 

ข้อ 18.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้

รักษาการตามระเบียบนี้ 

ตามคำแนะนำของ

สหกรณ์จังหวัดให้ใช้

ข ้ อ ค ว า ม ต า ม

ข้อบังคับสหกรณ์ 



- 18 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางปรับปรุงแก้ไข 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการประเภทต่างๆ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผลที่ปรับปรุงแก้ไข 

ข้อ  1.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  
 เมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
จ ่ายเง ินสงเคราะห์สว ัสดิการให ้แก่
ทายาทโดยธรรม  โดยให้รายละไม่เกิน  

ข้อ  1.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  
 เมื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  ให้
เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
จ ่ายเง ินสงเคราะห์สว ัสดิการให ้แก่
ทายาทโดยธรรม  โดยให้รายละไม่เกิน  

เพื่อสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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200,000 บาท  ให ้พ ิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน2 ปี  
จ่ายสวัสดิการ   20,000  บาท 

(2)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 2 ปี แต่
ไม่เกิน3 ปี  จ่ายสวัสดิการ   30,000  
บาท 

(3)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่
ไม่เกิน 4 ปี จ่ายสวัสดิการ   40 ,000  
บาท 

(4)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี จ่ายสวัสดิการ   50 ,000  
บาท 

(5)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปีแต่ไม่
เกิน 6 ปี จ ่ายสวัสดิการ   60,000  
บาท 

(6)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปีแต่ไม่
เกิน 7 ปี จ ่ายสวัสดิการ   70 ,000  
บาท 

(7)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 7 ปีแต่ไม่
เกิน8 ปี จ่ายสวัสดิการ   80,000  บาท 

(8)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน8 ปีแต่ไม่
เกิน9 ปี จ ่ายสวัสดิการ    90 ,000  
บาท 

(9)   อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปีแต่
ไม่เกิน10 ปี จ่ายสวัสดิการ   100,000  
บาท 

200,000 บาท  ให ้พ ิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)   อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน2 ปี 
จ่ายสวัสดิการ    30,000  บาท 

(2)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 2 ปี แต่
ไม่เกิน3 ปี  จ่ายสวัสดิการ   50,000  
บาท 

(3)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่
ไม่เกิน 4 ปี จ่ายสวัสดิการ   70,000  
บาท 

(4)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 4 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี จ่ายสวัสดิการ   90,000  
บาท 

(5)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 5 ปีแต่ไม่
เกิน 6 ปี จ่ายสวัสดิการ   110,000  
บาท 

(6)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน 6 ปีแต่ไม่
เกิน 7 ปี จ่ายสวัสดิการ   130,000  
บาท 

(7)  อายุการเป็นสมาชิกเกิน7 ปีแต่ไม่
เกิน8 ปี จ่ายสวัสดิการ   150,000บาท 

(8)อายุการเป็นสมาชิกเกิน8 ปีแต่ไม่
เกิน9 ปี จ่ายสวัสดิการ   170,000  
บาท 

(9)อายุการเป็นสมาชิกเกิน 9 ปีแต่ไม่
เกิน10 ปี จ่ายสวัสดิการ  190,000  
บาท 
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(10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน  10 ปี     
จ่ายสวัสดิการ   200,000  บาท 

(10) อายุการเป็นสมาชิกเกิน  10 ปี     
จ่ายสวัสดิการ  200,000  บาท 

ข้อ  2.  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพ
ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 
 ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วย
ค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ต่อ
สหกรณ์ โดยให้รายละไม่เกิน  3,000 
บาท 

ข้อ  2.  สวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพ
ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ 
 ให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเงินช่วย
ค่าทำศพทายาทของสมาชิกสหกรณ์ต่อ
สหกรณ์ โดยให้รายละไม่เกิน  5,000 
บาท 

เพื่อสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ข้อ  3.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์
สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพล
ภาพ 
1) กรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ ่งขาด
หาย ให้จ่ายไม่เกิน  10,000  บาท โดย
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 1.1  สูญเสียแขนหรือขา  2  
ข้าง  ตั ้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ ้นไป 
จ่าย 10,000  บาท 

 1.2  สูญเสียแขนหรือขา  ข้าง
เดียว ตั ้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ ้นไป 
จ่าย 5,000  บาท 

 1.3  สูญเสียตาทั้งสองข้าง   
จ่าย 10,000  บาท 

 1.4  สูญเสียตาข้างเดียว   

จ่าย  5,000   บาท 

 1.5  นิ ้วมือหรือนิ ้วเท้าขาด  
นิ้วใดนิ้วหนึ่งจ่ายนิ้วละ   1,500  บาท 

ข้อ  3.  สวัสดิการเงินสงเคราะห์
สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพล
ภาพ 
1) กรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ ่งขาด
หาย ให้จ่ายไม่เกิน  50,000 บาท โดย
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 1.1  สูญเสียแขนหรือขา  2  
ข้าง  ตั ้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ ้นไป 
จ่าย 20,000  บาท 

 1.2  สูญเสียแขนหรือขา  ข้าง
เดียว ตั ้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าขึ ้นไป 
จ่าย10,000  บาท 

 1.3  สูญเสียตาทั้งสองข้าง   
จ่าย 20,000  บาท 

 1.4  สูญเสียตาข้างเดียว   

จ่าย 10,000  บาท 

 1.5  นิ ้วมือหรือนิ ้วเท้าขาด  
นิ้วใดนิ้วหนึ่งจ่ายนิ้วละ   2,000  บาท 

เพื่อสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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2) กรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาด
หาย ให้จ่ายไม่เกิน  5,000  บาท โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้     
      2.1 แขนหักหรือขาหักทั้ง  2  ข้าง
 จ่าย  5,000  บาท  

      2.2 แขนหักหรือขาหัก   
           ข้างเดียวจ่าย   2,500  บาท 

      2.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าหัก 
           จ่ายนิ้วละ   1,000  บาท 

2) กรณีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาด
หาย ให้จ่ายไม่เกิน  5,000  บาท โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้     
      2.1 แขนหักหรือขาหักทั้ง  2  ข้าง
 จ่าย  5,000  บาท  

      2.2 แขนหักหรือขาหัก    
           ข้างเดียวจ่าย  2,500  บาท 

      2.3 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าหัก                         
           จ่ายนิ้วละ   1,000  บาท 

ข้อ  5.  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด 
อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์  มีบุตรโดยสายเลือด  แต่งงาน 
และผู้ป่วยใน   
      5.1  สมาช ิกผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์ ร ั บ เ งิน
สวัสดิการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค ุร ุส ัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์จำกัด ตั้งแต่ 1  ปี ขึ้นไป   
 (2) กรณีโสดจะต้องไม่เคย
แต่งงานและครองตนเป็นโสดตั้งแต่
อายุ 45 ปี ขึ้นไป  โดยให้ได้รับ
สวัสดิการ  รายละ  3,000  บาทใช้
สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว 
 (3) กรณีอุปสมบทสมาชิกต้อง
อุปสมบท  ไม่น ้อยกว่า 15 ว ัน หรือ
เดินทางไปประกอบพิธ ีฮ ัจญ์ โดยให้
ได้รับสวัสดิการรายละ3,000  บาทไม่
เกิน 1 ครั้งตลอดการเป็นสมาชิกภาพ 
 (4) กรณีมีบุตรโดยสายเลือด
ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย โดย

ข้อ  5.  สวัสดิการสมาชิกกรณีโสด 
อุปสมบท  เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์  มีบุตรที่เกิดใหม่โดยสายเลือด   
แต่งงาน  และผู้ป่วยใน   
      5.1  สมาช ิกผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์ ร ั บ เ งิน
สวัสดิการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค ุร ุส ัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์จำกัด  
 (2) กรณีโสดจะต้องไม่เคย
แต่งงานและครองตนเป็นโสดตั้งแต่
อายุ 45 ปี ขึ้นไป  โดยให้ได้รับ
สวัสดิการ  รายละ  5,000  บาทใช้
สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว 
 (3) กรณีอุปสมบทสมาชิกต้อง
อุปสมบท  ไม่น ้อยกว่า 15 ว ัน หรือ
เดินทางไปประกอบพิธ ีฮ ัจญ์ โดยให้
ได้รับสวัสดิการรายละ  5,000บาทไม่
เกิน 1 ครั้งตลอดการเป็นสมาชิกภาพ 
 (4) กรณีมีบุตรที่เกิดใหม่โดย
สายเลือด ต้องเป็นบุตรที ่ชอบด้วย

-เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
-เพ่ือสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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ให้ได้รับสวัสดิการรายละ  3,000 บาท
ต่อคน  แต่เบิกได้ไม่เกิน 3  คน 
 
 (5) กรณีแต่งงาน   สมาชิกที่
จัดงานแต่งงาน  โดยให้ได้รับสวัสดิการ
กรณีแต ่งงานรายละ   3,000  บาท      
ไม่เกิน 1 ครั ้งตลอดการเป็นสมาชิก
ภาพ 
 (6) กรณีผู ้ป่วยใน สมาชิกที่
เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุก
แห่งภายในประเทศ  โดยให้ได ้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือได้ไม่เกินวันละ 
300 บาท แต่ไม่เกิน  3,000  บาทต่อปี 

กฎหมาย โดยให้ได้รับสวัสดิการรายละ 
5,000 บาทต่อคน  แต่เบิกได้ไม่เกิน 3  
คน 
 (5) กรณีแต่งงาน   สมาชิกที่
จัดงานแต่งงาน  โดยให้ได้รับสวัสดิการ
กรณีแต ่งงานรายละ   5,000  บาท        
ไม่เกิน 1 ครั ้งตลอดการเป็นสมาชิก
ภาพ 
 (6) กรณีผู ้ป่วยใน สมาชิกที่
เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุก
แห่งภายในประเทศ  โดยให้ได ้รับ
สวัสดิการช่วยเหลือได้ไม่เกินวันละ 
300 บาท  แต่ไม่เกิน  5,000 บาทต่อปี 

 


