
 

 

 
 

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี 2564 
----------------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่

เกษียณอายุและลาออกจากราชการ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ชุดที่ 65  ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติให้ประกาศรับคำขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุ และ

ลาออกจากราชการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    1.  สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุและลาออกจากราชการ สมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 31 (3)  

    2.   สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกปีละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท  

    3.  เอกสารหลักฐานยื่นขอรับเงินช่วยเหลือมีดังนี้ 

         3.1 แบบคำร้องขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

         3.2 สำเนาใบ ก.พ.7 หรือประวัติการทำงาน หรือคำสั่งให้ลาออกจากราชการ จำนวน 1 ชุด 

3.3 สำเนาบัตรประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ 

3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 

3.5 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ชุด 

3.6 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แจ้งรับเงินเดือนต่อกรมบัญชีกลาง จำนวน 1 ชุด    

    4.  สมาชิกต้องไม่ผิดนัดการชำระเงินค่าหุ้น เงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเกิน 2 งวด ในระยะเวลา 1 ปี                    

         นับถึงวันที่สมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ  

    5.  การขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ให้กระทำภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดถือเป็นอันสละสิทธิ์  

    6.  กำหนดยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ออม   

        ทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เวลา 08.30 น. – 16.30 เว้นวันหยุดทำการสหกรณ์  

   7.  ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกผู้ยื่นขอรับเงินวันที่ 24 กันยายน 2564 

   8.  สมาชิกท่ียื่นขอรับเงินตามประกาศนี้จะได้รับเงินในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ส่วนสมาชิกที่ไม่ยื่นขอรับเงินตาม 

       กำหนดจะได้รับเงินในเดือนถัดไป 

   9.  การปฏิบัติตามประกาศนี้  หากมีปัญหาประการใดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการวินิจฉัยชี้ขาดมติของ 

       คณะกรรมการดำเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

                                                        
 

(นายคำปุ่น  บุญเชิญ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 



 

            แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 

เขียนที่....................................................................... 
 วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ...................... 

(ส่วนที่ 1 สำหรับสมาชิกกรอกข้อมูล) 
 

เรื่อง  ขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2564 
เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 

   ด้วยข้าพเจ้า.....................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด   
 เลขทะเบียน......................สังกัด/โรงเรียน........ ...........................................อำเภอ..... ....................................จังหวัดสุรินทร์                
ได้เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ ในเดือน..................................พ.ศ. ...................................... 
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการตามระเบียบของ
สหกรณ์ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2)               
พ.ศ.2561  ข้อ 5  ข้อ 6  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. สำเนาใบ ก.พ.7 หรือประวัติการทำงาน 1 ชุด หรือคำสั่งให้ลาออกจากราชการจำนวน 1 ชุด 
            2. สำเนาบัตรประจำตัว จำนวน 1 ชุด 
            3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
   4. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร จำนวน 1 ชุด 
   5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แจ้งรับเงินเดือนต่อกรมบัญชีกลาง จำนวน 1 ชุด 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาและดำเนินการต่อไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

    ........................................................(ผู้ขอรับสวัสดิการ) 
  (.......................................................................) 

  เบอร์โทร................................................. 
 

 
(ส่วนที่ 2  สำหรับเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ) 
 ได้ตรวจสอบแล้ว สมาชิกรายนี้เป็นสมาชิก เมื่อวันที่................เดือน.................................พ.ศ.................รวมอายุการเป็น
สมาชิก...................ปี.................เดือน   มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบของสหกรณ์สมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออก
จากราชการ   พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ข้อ 5  ข้อ 6   เป็นจำนวนเงิน.......................................บาท 

    .........................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ .........................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
(ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่เงินกู้) 
 ข้าพเจ้าได้รับเอกสาร 1. สำเนาบัตรประจำตัว จำนวน 1 ชุด  
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
    3.หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร จำนวน 2 ชุด 
    4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แจ้งรับเงินเดือนต่อ จำนวน 1 ชุด 
 และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลสมาชิกในระบบให้เป็นปัจจุบันแล้ว 
            ...........................................(เจ้าหน้าที่เงินกู้) 
              (........................................................)    

        ............../............./...........(เอกสารส่วนที่เหลือนำส่งงานสวัสดิการ) 
 
 



 
 

คำชี้แนะเกี่ยวกับเอกสาร 

 ผู้เกษียณจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองดังนี้ 
  1.ขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 1 ชุด ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จำกัด 

  2. จัดทำหนงัสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมาชิกฝากเงินได้รายเดือนหรือเงินบำนาญ จำนวน 2 ชุด ตามแบบที่

ธนาคารกำหนดและให้ผู้มีอำนาจทำการแทนสหกรณ์ฯรับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมและดำเนินการดังนี้ 

           3. กรอกแบบฟอร์มข้อ 2 ทั้ง 2 ชุด นำส่งธนาคารที่ตนแจ้งรับโอนเงินเดือนไว้กับกรมบัญชีกลาง (เจ้าของบัญชีต้อง

ดำเนินการด้วยตนเอง) นำส่งธนาคารเก็บไว้ จำนวน 1 ชุด  นำส่งสหกรณ์ฯ จำนวน 1 ชุด 

      2. แบบคำร้องขอรับเงินสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ พร้อมแนบหลักฐาน นำส่งสหกรณ์ฯเพ่ือ

ขอรับเงินต่อไป ภายในวันที ่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

****สหกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือและใบประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิกวันงานเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

หากไม่สามารถมาร่วมงานได้ สหกรณ์ ฯ จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯหลังวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564เป็น

ต้นไป**** 

  

 


