
~ 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
เรื่อง  ขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 

  

  อาศัยอ านาจแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการบ าเหน็จ
สมาชิก พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 วันที่ 26 มกราคม 2562 ได้อนุมัติงบประมาณ         
เพ่ือเป็นสวัสดิการให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจ า หรือผู้เป็นสมาชิกติดต่อกันครบ 25 ปีบริบูรณ์
และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรืองานประจ าในปีบัญชี  ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก  
ภายในวันที่ 25 มกราคม ของปีถัดไป คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 29/2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 
จึงมีมติประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิกประจ าปี 2562  ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จ 
  1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจ า      
ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ในระหว่างปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 มกราคม  2562 ถึง วันที่ 31  
ธันวาคม 2562) 
  1.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ที่ลาออกจากราชการหรืองานประจ า             
ในระหว่างปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้ว
ครบ 25 ปีบริบูรณ์ 
  1.3 สมาชิกที่มีสิทธิตาม 1.1 และ 1.2 ที่พ้นจากสมาชิกภาพ (ถอนหุ้น) หลังจากเกษียณอายุ
ราชการหรืองานประจ า และหรือลาออกจากราชการหรืองานประจ า ในระหว่างปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

2. การยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จ  ผู้ยื่นต้องส่งเอกสารประกอบ  ดังนี้ 
2.1  ค าร้องขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
2.2  ประกาศ / ค าสั่งเกษียณอายุ  หรือค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรืองานประจ า 
2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ 
2.5  ส าเนาสมุดคู่ฝาก บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 

3.  ให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ตามข้อ  1.1,  1.2  และ  1.3  ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จต่อสหกรณ์ 
ภายใน  วันที่  25  มกราคม  2563 
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 4.  เงินสวัสดิการบ าเหน็จนี้สหกรณ์จะจ่ายให้สิ้นสุดเป็นปี ๆ ไป สมาชิกที่ไม่ส่งเรื่องขอรับเงินสวัสดิการ
บ าเหน็จตามข้อ 3 ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องขอรับเงินในภายหลังไม่ได้ 
 
  จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  กันยายน  2562 
 

 
(นายวีระชน  ธิมะสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 
ค าร้องขอรับเงินสวัสดกิารบ าเหน็จสมาชิก 

  

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 

  ข้าพเจ้า…………………………………………….…………………อยู่ที่บ้านเลขท่ี………...……หมู่………..…
ซอย……….………...……..ถนน……………….………..……….ต าบล………….……….………อ าเภอ………..…………...………..
จงัหวัด……………………..………..รหัสไปรษณีย์……………..…………………โทรศัพท์………………………..……….…………. 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เลขทะเบียนที่…………………..สังกัด / โรงเรียน………………………………………………….. 
ต าบล………….………………..อ าเภอ………………………………จังหวัด……………..………………ได้เกษียณอายุราชการ / 
ได้รับอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการเมื่อวันที่……….เดือน…………………
พ.ศ.……………….ตามส าเนาประกาศเกษียณอายุราชการ / ค าสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลาออกจากราชการ ที่แนบ 
  ข้าพเจ้าจึงขอรับเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
บ าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2560  ข้อ 7 และข้อ 9 และพร้อมนี้ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  1. ส าเนา ประกาศ/ค าสั่งเกษียณอายุ/ประกาศอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรืองานประจ า 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน /บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4. ส าเนาสมุดคูฝ่าก บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
                  ………………….………………….…………. 
      (……………………….……………….……………) 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก) 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
 สมาชิกรายนี้มีสถานภาพในสหกรณ์ฯ ดังนี้ 

1. เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่……..……………รวมเวลาเป็นสมาชิก….…..ปี….…..…เดือน……...วัน 

2. มีทุนเรือนหุ้น  จ านวน………………….…………..บาท 

 

………………………………..เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
……./………………./………. 

 

หมายเหตุ     1.   ค าร้องขอนี้ต้องส่งถึงสหกรณ์ฯ ภายในวันที่  25  มกราคม 2563 
        2.   เอกสารประกอบต้องส่งให้ครบทั้ง  1, 2, 3 และ 4  หากไม่ครบถือว่าไม่สมบูรณ์ 
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ค าขอผ่อนผันส่งเงินงวดช าระหนี ้
 

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

เรื่อง ขอผ่อนผันส่งงวดช าระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนา ประกาศ/ค าสั่งเกษียณอายุ/ประกาศอนุญาตให้ลาออกจากราชการหรืองานประจ า     
   2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ด้วยข้าพเจ้า……………………………………….……..……………..……อยู่บ้านเลขท่ี ........................... 
หมู่..............ซอย.............................ถนน...........................ต าบล............................อ าเภอ........ ........................... 
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................. .......................โทรศัพท์............................................. 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนที่………………….สังกัด/โรงเรียน…………………………….………………………… 
ต าบล.........................อ าเภอ……………………….จังหวัด………………………ได้เกษียณอายุราชการ / ได้รับอนุญาตให้
ลาออกจากราชการหรืองานประจ าตั้งแต่วันที่…………………………………...เป็นต้นไป  
  ในการเกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ  

   ข้าพเจ้าได้ขอรับ บ าเหน็จ  บ านาญ 
  ดังนั้น ในระหว่างที่รอทางราชการอนุมัติสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จ / บ านาญ ข้าพเจ้าจึงขอผ่อนผัน    
ส่งงวดช าระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน……………………………….………………………..เป็นต้นไป 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินบ าเหน็จแล้วจะจัดการช าระหนี้ และหรือเม่ือได้รับเงินบ านาญแล้วจะแจ้งให้สหกรณ์เรียกเก็บ
ตามปกติ แล้วแต่กรณีต่อไป 
  จึงเรียนเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  
      ขอแสดงความนับถือ 
 
         ……………………….…………………… 
               (………………………..…………………………) 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก) 
 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จ ากัด 

 สมาชิกรายนี้มีฐานะการเงินผูกพันกับสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
1.  เงินค่าหุ้น………………………………บาท   ช าระค่าหุ้นเดือนละ………….……..บาท 
2.  หนี้ - ฉุกเฉิน………………………..บาท   ช าระต้นเงินเดือนละ………….……..บาท  
          - สามัญ……….………..….……บาท   ช าระต้นเงินเดือนละ………………..บาท 
 - พิเศษ ……………………….…บาท   ช าระต้นเงินเดือนละ………………..บาท 

       รวมหนี้………………………………บาท       
      ……………….…………………เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
      …………./……………/……..…. 

หมายเหตุ   ค าร้องนี้ต้องส่งถึงสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2562 
 


