
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครตูราด จ ากัด 
ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ. 2556 

************ 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด  ข้อ 62 (9)  และข้อ 86 ทีป่ระชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  52  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2556 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครตูราด จ ากัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ. 2556" 
                 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใชบ้ังคบั ตั้งแต่วันที่ประกาศ  เป็นตน้ไป 
                 ข้อ 3.  ในระเบียบนี ้

“สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
“สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
“คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด 
“โสด”    หมายถึง ผู้ที่ไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย และให้หมายรวมถึงผู้ที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร 

หรือมีบุตรแล้วแต่ไม่เคยได้รบัเงนิสวัสดิการการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกด้วย 
                ข้อ 4.  สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ 

(1) ต้องมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ ในปีที่ยื่นค าขอสวัสดิการ 
(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ ากัด ไม่น้อยกว่า 10 ปี    
(3) ตนเอง หรือคู่สมรส ไม่เคยได้รบัเงินสวัสดิการการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกมาก่อนและสมาชิกที่ 

ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกอีก 
(4) ในวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้สมาชิกที่อายุเกินกว่า 50 ปีบริบูรณ์ และมีอายุการเป็นสมาชิกตาม (2)      

ที่ยื่นค าขอรับเงินสวัสดิการนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ด้วย 
 ข้อ 5. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกส าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด จ านวน 1,500 บาท ในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
โดยก าหนดให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  5.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ  
 ข้อ 6.การขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้ยื่นขอรับได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ5หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ 

   ข้อ 7. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนี ้ให้คณะกรรมการด าเนินการเปน็ผู้มีอ านาจวินิจฉัย และค าวินิจฉัย
ดังกล่าวถือเป็นที่สุด 

   ข้อ 8. ให้ประธานกรรมการ เปน็ผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ วันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.2556 
 

     ลงชื่อ                          ธานินทร์  ชลจิตต ์
(นายธานินทร์  ชลจิตต)์ 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณอ์อมทรพัย์ครูตราด  จ ากัด 
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 (นายธานินทร์  ชลจิตต์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรพัย์ครูตราด  จ ากัด 
 

  
 


