ขันตอนการดําเนินการ จากฝ่ ายบริหารงานทัวไป ข้ อมูลสมาชิกเสี ยชีวติ ชือ...................................................
เรี ยน ผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ยะลา จํากัด
เพือให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามขันตอนเมือสมาชิกเสี ยชีวติ และดําเนินการให้เป็ นไประเบียบฯ
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และเสี ยชีวติ พ.ศ. .. ข้อ จึงเห็นควร
ดําเนินการตามขันตอน ดังนี
....... แจ้งเจ้าหน้าทีทุกฝ่ ายทีเกียวข้องให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์ ม
....... ทุกฝ่ ายจัดเตรี ยมเอกสารสําคัญ และหนังสื อแต่งตังผูร้ ับผลประโยชน์ทีสมาชิกได้บนั ทึกไว้
และแจ้งไปยังผูร้ ับผลประโยชน์เพือจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้กบั สหกรณ์
....... จัดสั งพวงหรี ดในนามสหกรณ์อออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด และประสานการมอบเงิน
....... ประสานเจ้าภาพในการเข้าร่ วมพิธีกรรมทางศาสนา และสํารวจบุคลากร กรรมการ เจ้าหน้าที
เพือเข้าร่ วมพิธี นําเสนอประธานพิจารณาสั งการ โดยเนือหาประกอบกิจกรรม คือ
. พิธีรดนําศพ วันที........เดือน.........................พ.ศ. ..............เวลา.......................น
. ตังศพบําเพ็ญกุศล ณ วัด..................................หรื อฝังศพ ณ.............................จังหวัด.................
. กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที........เดือน........................พ.ศ. ..........เวลา...............น.
. พิธีฌาปนกิจศพ วันที........เดือน.........................พ.ศ. ............เวลา.................น.
......... อืนๆ ...........................................................................................................
........ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีทุกฝ่ ายเซ็นรับทราบเพือจัดทําข้อมูลนําเสนอคณะอนุกรรมการฯตามระเบียบฯแล้ว

ขันตอน
ข้อ... .... .... .... .... ......
และ...... ได้ ดําเนินการแล้ว
ข้อ... .... .... .... .... ......
และ...... ยังไม่ ดําเนินการ
เนืองจาก.............................
...........................................
(.........................................)

หัวหน้าฝ่ ายบริ หารฯ
ความเห็นของ ผช.ผูจ้ ดั การ
...........................................
...........................................
(.........................................)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป

เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ยะลา จํากัด
เห็นควร - แจ้งทุกฝ่ ายรับทราบ เพือถือปฏิบตั ิ และกรอกข้อมูลตามตาราง ตรวจสอบความถูกต้อง พร้ อมลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบ
- มอบฝ่ ายบริ หารงานทัวไป รวบรวมข้อมูลของทุกฝ่ าย จัดทําตารางนําเสนอเพือประกอบการพิจารณาตามลําดับ จนสิ นสุ ด
ขันตอนการจ่ายเงินให้กบั ทายาท ตลอดจนการส่ งมอบเอกสารทีเกียวข้องให้ทุกฝ่ ายรับผิดชอบในการจัดเก็บเพือง่ายต่อการตรวจสอบ
และมอบหมายผูเ้ ข้าร่ วมพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
................................................ ผูจ้ ดั การ......../........./........
ความเห็นประธานกรรมการฯ
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
..........................................ประธานกรรมการ ....../........./..........

มติ การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามระเบียบฯว่าด้วยสมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต พ.ศ.

.ข้อ ( ) และ( )

มติ อนุกรรมการ ครังที.........../ ......เมือ........./............/........... มติ คณะกรรมการ ครังที........../ ......เมือ........./............/...........
. จ่ายตามระเบียบฯ ข้อ ( ) จํานวน..................................บาท
. จ่ายตามระเบียบฯ ข้อ ( ) จํานวน..................................บาท
. จ่ายตามระเบียบฯ ข้อ (3) จํานวน..................................บาท
. จ่ายตามระเบียบฯ ข้อ (3) จํานวน..................................บาท
โดยมีเงือนไข..................................................................................... โดยมีเงือนไข.....................................................................................
ไม่อนุมตั ิ เนืองจาก....................................................
ไม่อนุมตั ิ เนืองจาก....................................................
......................................................................................................... .........................................................................................................
........................................เลขานุการอนุกรรมการ
...............................................เลขานุการ
........................................ประธานอนุกรรมการ
..................................ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด
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แบบรายงานสํ ารวจข้ อมูล จากฝ่ ายจัดการ ชือ.................................................สมาชิกทีเสี ยชีวิต
เพือนําเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการประกอบการพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพและเสี ยชีวติ พ.ศ. ข้อ ( )และ ( )
เสนอความเห็น และข้ อมูล...จากฝ่ ายเทคโนโลยีฯ เพือประกอบการพิจารณา ดังนี
. ชือสมาชิก.....................................................................................เลขทะเบียน.......................หน่วย..............................................
เป็ นสมาชิกเมือ วันที .......เดือน ..............................พ.ศ. ........................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลามาแล้ว............ปี
. ทุนเรื อนหุน้ ชําระแล้ว
รวมทุนเรือนหุ้น เป็ นเงินทังสิน =
. หนีคงเหลือทุกสัญญา (รายละเอียดข้างล่าง)
เลขทีสัญญา
จํานวนเงินต้นเหลือ
เลขที................../ ......
เลขที................../ ......
เลขที................../ ......
เลขที................../ ......
เลขที................../ ......
เลขที................../ ......
เลขที................../ ......
เลขที................../ ......

รวมหนีเงินกู้ เป็ นเงินทังสิน =
จํานวนดอกเบีย รวมเงินต้น+ดอกเบีย
ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ขอยืนยันว่าถูกต้อง
(.........................................)
หน.ฝ่ ายเทคโนโลยี

เสนอความเห็น และข้ อมูล...จากฝ่ ายการเงินฯ เพือประกอบการพิจารณา ดังนี
. เงินฝากทุกประเภท (รายละเอียดข้างล่าง)
เลขทีบัญชีเงินฝาก
เงินต้นเหลือ
เลขที ........-..............-........
เลขที ........-..............-........
เลขที ........-..............-........
เลขที ........-..............-........
เลขที ........-..............-........
. เงินค้างจ่ายอืนๆ (ถ้ามี)
..

รวมเงินฝาก เป็ นเงินทังสิน =
ดอกเบีย
รวมเงินต้น+ดอกเบีย
ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ขอยืนยันว่าถูกต้อง
(.........................................)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

=

เสนอความเห็น และข้ อมูล...จาก ผช.นิตกิ ร เพือประกอบการพิจารณา ดังนี
. ได้ตรวจสอบภาระคําประกันผูอ้ ืน จํานวน ............ราย(สําเนาเอกสารทีแนบ)
และได้ดาํ เนินการทําหนังสือแจ้งผูเ้ กียวข้อง ผูก้ ู้ /ผูค้ าํ ประกัน เพือดําเนินการเร่ งด่วนแล้ว เพือ
แจ้งให้มีการปรับแก้หลักประกันบกพร่ องให้สมบูรณ์ และถูกต้องตามระเบียบฯว่าด้วยเงินกูห้ รื อ
มีภาระรับผิดชอบหนีเพิ มขึนในฐานะผูค้ าํ หากผูก้ ยู้ งั ไม่ดาํ เนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด

ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ขอยืนยันว่าถูกต้อง
(.........................................)
ผูช้ ่วยนิติกร
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เสนอความเห็น และข้ อมูล...จากฝ่ ายสวัสดิการฯ เพือประกอบการพิจารณา ดังนี
. ได้ตรวจสอบสิทธิตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต พ.ศ. .. ข้อ ดังนี
ความเห็นของผูร้ ับผิดชอบ
ข้อ ( ) เงินสงเคราะห์สมาชิกทีเจ็บป่ วยฯคราวละไม่ตากว่
ํ า คืนไม่เกิน วันๆละ บาท
- สิทธิรับเงินค่าเข้าพักรักษาพยาบาล(ก่อนเสียชีวิต) เป็ นเวลา.........วันเป็ นเงิน.................บาท มีสิทธิตามข้อ ( )
เป็ นเงิน......................บาท
ข้อ สมาชิกทีได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อ ( )ต้องสมัครเป็ นสมาชิก ก่อนอายุครบ ปี
มีสิทธิตามข้อ ( )ในกรณี
บริ บูรณ์ โดยนําเสนอข้อมูลดังนี
- เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด เมืออายุ..............ปี เป็ นสมาชิกเมือวันที...... .......( . ) ทุพพลภาพฯ
.......( . ) เสี ยชีวิต/สาบสู ญฯ
เดือน.......................พ.ศ. .............
เป็ นเงิน........................บาท
- สมาชิกสามารถใช้สิทธิตาม ข้อ ( ) เงินสงเคราะห์สมาชิกจํานวน , บาท และใช้
ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
สิทธิได้เพียงกรณี เดียว คือ
ขอยืนยันว่าถูกต้อง
................( . ) ทุพพลภาพโดยสิ นเชิงหรื อคําสังศาลเป็ นคนไร้ความสามารถ
(.........................................)
................( . ) สมาชิกเสียชีวิต หรื อเป็ นคนสาบสูญตามคําสังศาล
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายสวัสดิการ

 จัดทําตารางข้อมูล และเอกสารทีเกียวข้อง นําเสนออนุกรรมการตามคําสัง ตามระเบียบฯ ข้อ เพือพิจารณาจ่ายเงิน
 อนุกรรมการตามคําสัง ตามระเบียบฯ ข้อ รายงานผลต่อทีประชุมคณะกรรมการประจําเดือนเพือให้ความเห็นชอบ
หนังสือแต่งตังผูร้ ับผลประโยชน์ มีจาํ นวน..................คน (แนบเอกสารสําเนา) หรื อ.........ไม่มกี ารทําหนังสือแต่งตังผูร้ ับฯ

เสนอความเห็น และข้ อมูล...จากฝ่ ายสิ นเชือ เพือประกอบการพิจารณา ดังนี
. ได้ตรวจสอบสิทธิตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต พ.ศ.2561.. ข้อ 5 ดังนี
ข้อ 5 ( ) กรณี สมาชิกมีหนีค้างชําระอยูก่ บั สหกรณ์ ให้ได้รับการสงเคราะห์กรณี พิเศษตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
สัญญาที

รายละเอียดข้อมูลเพือนํามาคํานวณเพือคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์กรณี พิเศษ ข้อ ( )
สัญญาที
สัญญาที
สัญญาที
สัญญาที
รวมหนี
หน่วย เงินสงเคราะห์

การรับเงินบริ จาค....ทีได้รับจากทายาท หรื อเงินยืมกองทุน(เดิม)
................. ………… ………… ……….… ……….… …….…… …….……
รวมเงินบริ จาค
………… …………
………… ………… ………… ………… ………… =
หนังสือแต่งตังผูร้ ับผลประโยชน์ มีจาํ นวน..................คน (แนบเอกสารสําเนา) หรื อ.........ไม่มีการทําหนังสือแต่งตังผูร้ ับฯ
ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
.
.
.
ขอยืนยันว่าถูกต้อง
.
.
.
(.........................................)
.
.
.
หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชือ

 จัดทําตารางข้อมูล และเอกสารทีเกียวข้อง นําเสนออนุกรรมการตามคําสัง ตามระเบียบฯ ข้อ เพือตรวจสอบคุณสมบัติ
 อนุกรรมการตามคําสัง ตามระเบียบฯ ข้อ รายงานผลต่อทีประชุมคณะกรรมการประจําเดือนเพือพิจารณาอนุมตั ิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด
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แบบฟอรมคํารอง .ขอ 5(1)กรณีเขาพักรักษาตัว

คําร้ องขอรับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูยะลา จํากัด
ว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และเสี ยชีวติ พ.ศ.

เลขทีรับ......./..........
....../.........../............

ข้อ ( )กรณี สมาชิกเจ็บป่ วย เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลของรัฐ
คราวละไม่ตากว่
ํ า 2 คืน จ่ายอัตราวันละ บาททังนีไม่เกิน วัน/ปี ( , บาท)
ผูร้ ับ........................
ขอรับสวัสดิการ ครังที.........../ ......
เขียนที............................................................................
วันที............เดือน....................พ.ศ. ...................................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด
สิ งทีส่งมาด้วย . ....ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐ
. ....สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ.....บัตรอืนทีมีรูปถ่ายซึงออกโดยหน่วยงานของรัฐ
ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว)...............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที....................
สังกัดหน่วย/โรงเรี ยน...............................................................................อําเภอ.....................................จังหวัดยะลา
มีความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบฯ ข้อ ( ) กรณี สมาชิกเจ็บป่ วยฯ รายละเอียด มีดงั นี
ใช้สิทธิ

ครังที..

ชือสถานพยาบาล
ของรัฐ

โรค.. ตามใบรับรองแพทย์

วันเดือนปี ทีรับการรักษา
ตังแต่..
ถึง...

รวม
..วัน

วันละ
รวมเงิน

วดป.
ทีรับเงิน

จึงเรี ยนมาเพือพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(…………………………………………)
ผูย้ ืนคําร้อง
(กรณีมอบฉันทะ) เนืองจากข้ าพเจ้ าไม่สามารถมารับเงินด้ วยตนเองได้ จึงขอมอบฉันทะให้ ……………………..……….........
เกียวข้ องเป็ น.........................บัตรประชาชน .....................อยู่บ้านเลขที………ถนน……….….……ซอย………………….
ตําบล…………….………อําเภอ……………จังหวัด……………..…เป็ นผู้รับเงิน แทนข้ าพเจ้ า จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชือ……………………………………..ผู้มอบฉันทะ
ลงชือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ
(……………………………………)
(……………………….……………)
ลงชือ……………………………………..พยาน
ลงชือ…………………………………..พยาน
(……………………………………)
(……………………………………)
ความเห็นของเจ้าหน้าที
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว และสมาชิกมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ฯ พ.ศ. ข้อ ( )เห็นควร
..........อนุมตั ิให้จ่ายเงินได้ จํานวน.....................บาท
…….ไม่อนุมตั ิ เนืองจาก........................................................
ลงชือ.....................................เจ้าหน้าที……./………/………
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด

มติ อนุกรรมการ ครังที............/ ......
เห็นควร .........อนุมตั ิให้จ่ายเงินได้
จํานวน...............บาท
.........ไม่อนุมตั ิ เนืองจาก
..............................................................
.........................เลขานุการอนุกรรมการ
............................ประธานอนุกรรมการ

มติ คณะกรรมการ ครังที...../ ......
เห็นควร ........อนุมตั ิให้จ่ายเงินได้
จํานวน.............บาท
.........ไม่อนุมตั ิ เนืองจาก
...........................................................
..........................เลขานุการกรรมการ
..........................ประธานกรรมการ
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แบบฟอรมคํารอง ขอ 5(2) และ(3).กรณีรับเงินสงเคราะหกรณีพิเศษ

คําร้ องขอรับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูยะลา จํากัด
ว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และเสี ยชีวติ พ.ศ.
ข้อ (2) เงินสงเคราะห์

,

บาท และข้อ ( ) เงินสงเคราะห์กรณี พิเศษกรณี สมาชิกมีหนีเงินกูอ้ ยูก่ บั สหกรณ์
เลขทีรับ......./..........

เขียนที............................................................
....../.........../...............
วันที............เดือน....................พ.ศ. ...................................
ผูร้ ับ.........................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด
สิ งทีส่งมาด้วย . ....คําสังศาล (กรณี ..เสมือนไร้ความสามารถ , เป็ นคนไร้ความสามารถ, กรณี เป็ นคนสาบสูญ)
. ....ใบมรณบัตร(กรณี เสียชีวติ )
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).................................................................................มีความเกียวข้องกับ
(นาย,นาง,นางสาว).......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที................ในฐานะ................................
ขอยืนคําร้อง ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกทีเจ็บป่ วย ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิต พ.ศ.
เพือขอรับเงินสงเคราะห์กรณี พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ( ) จํานวน , บาท
........กรณี ออกจากสหกรณ์เนืองจากเป็ นไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามข้อ( . )
........กรณี ออกจากสหกรณ์เนืองจากเป็ นคนสาบสูญตามคําสังศาล ตามข้อ ( . )
........กรณี ออกจากสหกรณ์เนืองจากเสียชีวิต ตามข้อ ( . ) ด้วยโรค.....................................................................
เมือวันที.............เดือน..................................พ.ศ. .............. และ
ขอรับเงินสงเคราะห์กรณี พิเศษ ตามข้อ ( )
........กรณี สมาชิกออกจากสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ( ) และมีหนีค้างอยูก่ บั สหกรณ์ ให้ได้รับการสงเคราะห์
กรณี พิเศษตามข้อ ( )
เพือให้คณะกรรมการพิจารณาตามทีเห็นสมควร สมาชิกมีหนีค้างชําระ ณ วันเสียชีวติ
มีหนี เป็ นจํานวน..........................บาท
จึงเรี ยนมาเพือพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ความเห็นของเจ้าหน้าที
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
ลงชือ.....................................เจ้าหน้าที
……./………/………
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยะลา จํากัด

(…………………………………………)
ผูย้ นคํ
ื าร้อง
ความเห็นของผูจ้ ดั การ
................................................................. ............................................................
................................................................. ............................................................
................................................................. ............................................................
ลงชือ.....................................ผูจ้ ดั การ ลงชือ.....................ประธานกรรมการ
……./………/………
……./………/………
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