ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสุราษฎร์ ธานี จากัด
ว่าด้ วย เงินฝากสวัสดิการเพือ่ ช่ วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2551
(แก้ไขเพิม่ เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553)
============  ============
โดยที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้ วยเงินฝากสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2551
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 66 (9) ข้ อ 91(13) แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี
จากัด และมติที่ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 10 /2553 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี จากัด จึงได้ กาหนดระเบียบฯ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี จากัด ว่าด้ วยเงินฝากสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2551 (แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2553)
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบว่าด้ วย เงินฝากสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2532 , (แก้ ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2538) และ (ฉบับปรังปรุงแก้ ไข ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2550)
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์”
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี จากัด
“ประธาน”
หมายถึง
ประธานกรรมการสวัสดิการ
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการสวัสดิการตามระเบียบนี ้
“ผู้จดั การ”
หมายถึง
ผู้จดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี จากัด
“สมาชิก”
หมายถึง
สมาชิกตามระเบียบว่าด้ วยเงินฝากสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2532
“เจ้ าหน้ าที่”
หมายถึง
ผู้ที่ปฏิบตั งิ านในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุราษฎร์ ธานี จากัด ซึง่ รับเงินเดือน
จากสหกรณ์

-2“สมาชิกสหกรณ์”

หมายถึง

“ทายาท”

หมายถึง

“บิดา มารดา”
“คูส่ มรส”
“บุตร”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี จากัด
บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร และผู้มีอปุ การคุณ
ที่สมาชิกระบุให้ เป็ นผู้รับเงินสงเคราะห์
ผู้ให้ กาเนิดสมาชิก
คูส่ มรสที่ถกู ต้ องตามกฎหมายของสมาชิก
บุตรที่ถกู ต้ องตามกฎหมายของสมาชิก

ข้ อ 5 ให้ คณะกรรมการดาเนินการเลือกตังระหว่
้
างกันเองให้ ได้ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน
7 คน เป็ นกรรมการสวัสดิการ โดยให้ เป็ นประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน และเลขานุการ
หนึง่ คน นอกนันเป็
้ นกรรมการ ให้ ผ้ จู ดั การเป็ นกรรมการและเหรัญญิกโดยตาแหน่ง
ข้ อ 6 ให้ กรรมการหมดวาระพร้ อมคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่ง เลื อกตัง้ กรรมการนัน้ ถ้ ากรรมการ
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการดาเนินการเลือกตังระหว่
้
างกันเองขึน้ แทน
ตาแหน่งที่ว่างลงนัน้ ให้ กรรมการที่ได้ รับเลือกแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
ข้ อ 7 กรรมการต้ องพ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุใดๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) พ้ นจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
(5) โอน หรื อย้ ายไปรับราชการต่างจังหวัด
(6) คณะกรรมการดาเนินการลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ให้ ถอนทั ้งคณะหรื อรายตัว
ข้ อ 8 การลงมติเ พื่ อพิจ ารณาหรื อ วินิจ ฉัยปั ญ หาใด ๆ ของกรรมการ ให้ ถือ คะแนนเสี ยงข้ า งมาก
เป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ 9 ให้ กรรมการรายงานผลการดาเนินการให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบภายในวันประชุม
ประจาเดือน และให้ คณะกรรมการดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานระหว่างปี เกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการให้ สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้ อ 10 กรรมการย่อมทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะเรี ยกให้ ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมซึ่งเป็ น ผู้มีสิทธิได้ รับเงิน
สงเคราะห์ตามระเบียบนี ้ เพื่อให้ จดั การชาระหนี ้ทังปวงที
้
่สมาชิกได้ ก่อหนี ้ไว้ กบั สหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้น
ได้ ด้วย
ข้ อ 11 ให้ กรรมการมีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทังปวงที
้
่สมาชิกฝากไว้ กบั สหกรณ์เพื่อจัดเป็ นเงินฝาก
สวัสดิการตามระเบียบนี ้

-3ข้ อ 12 คุณสมบัตขิ องสมาชิก
(1) ในวันรับสมัครต้ องเป็ นสมาชิกหรื อคูส่ มรสของสมาชิก อายุไม่เกิน 35 ปี
(2) มีสขุ ภาพสมบูรณ์และไม่เป็ นโรคดังต่อไปนี ้ ในวันรับสมัคร
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
โรคเบาหวานขันรุ
้ นแรง
โรคเอดส์
(3) สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสวัสดิการ ตามระเบียบนี ้
(4) ได้ ฝากเงินสวัสดิการไว้ กบั สหกรณ์ ตามข้ อ 14
(5) การนับอายุสมาชิก ให้ นับถึงวันสิน้ เดือนที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติอนุมัติ
ให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิก
ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรจะกาหนดคุณสมบัติของสมาชิก ให้ มี
อายุเกิน กว่า 35 ปี ตาม (1) ก็ให้ กระทาได้ โดยให้ สหกรณ์ออกประกาศกาหนดอายุ และวิธีการ
ดาเนินการเป็ นครัง้ คราว ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 13 การพ้ นจากสมาชิกภาพของสมาชิก สมาชิกจะพ้ นจากสมาชิกด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) คณะกรรมการด าเนิ น การมี ม ติใ ห้ อ อกด้ ว ยคะแนนเสี ย ง 3 ใน 4 ของผู้เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม โดยจะคืนเงินฝากให้ เฉพาะที่สมาชิกผู้นนได้
ั ้ นาฝากแล้ ว
ข้ อ 14 สมาชิกต้ องฝากเงินสวัสดิการไว้ กบั สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(1) ฝากครัง้ เดียว 5,000.- บาท
(2) ฝากเป็ นรายเดือน เดือนละไม่ต่ากว่า 300 บาท จนกว่าจะครบ 5,000 บาท ใน
ระหว่างที่ฝ ากยัง ไม่ครบ 5,000 บาท สมาชิ กจะต้ องจ่ายเงิ นสงเคราะห์ตามที่
กาหนดไว้ ใน ข้ อ 18 และข้ อ 20 อีกต่างหากจากเงินฝากนัน”
้
อนึ่ง เมื่อสมาชิกฝากเงินครบยอดแล้ ว สหกรณ์จะออกพันธบัตรมอบให้ แก่
สมาชิกเป็ นหลักฐาน
ข้ อ 15 เงินฝากสวัสดิการตามข้ อ 14 ให้ นาเข้ าฝากไว้ กบั สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์โดยสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี ้ยให้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในระเบียบว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์ หรื อนาไปดาเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ แก่สมาชิก หรื อจัดเป็ นสวัสดิการเงิ นกู้ให้ แก่ส มาชิ ก
ส.ค.ส. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ หรื อจัดสวัสดิการในรู ปแบบต่างๆ แก่สมาชิ ก
สหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดท้ ายระเบียบนี ้ ผลประโยชน์ที่ได้ รับตามวรรคแรก
กรรมการจะนาไปใช้ จ่ายเป็ นเงิ นสวัสดิการแก่สมาชิ ก ตามข้ อ 19 หรื อจ่ายเงินสงเคราะห์
ทายาทสมาชิกที่กาหนดไว้ ในข้ อ 18
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ข้ อ 16

ข้ อ 17

ข้ อ 18
ข้ อ 19

สหกรณ์ ฯ จะคืนเงิ นฝากสวัสดิการให้ สมาชิกหรื อทายาทของสมาชิ กเมื่ อสมาชิ กพ้ นจาก
สมาชิก ตามข้ อ 13
สมาชิกได้ ฝากเงินสวัสดิการตามข้ อ 14 (2) และขาดส่งเงินฝากสวัสดิการเป็ นเวลา 2 เดือน
ติดต่อกันจะหมดสิทธิที่จะได้ รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี ้ โดยสหกรณ์จะแจ้ งให้ ทราบเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษร เว้ น แต่ส มาชิ ก นัน้ จะน าเงิ น สวัส ดิก ารที่ ค้ า งช าระฝากทัง้ หมดส่ง ฝากกับ
สหกรณ์รวมทังน
้ าเงินค่าสงเคราะห์ที่พงึ จ่ายระหว่างที่ขาดส่งเงินสวัสดิการมามอบให้ กบั สหกรณ์
ภายในเวลา 30 วัน นับ จากวัน ที่ เ จ้ า ตัว รั บ ทราบหรื อ ควรรั บ ทราบเพื่ อ ด าเนิ น การต่อ ไป
ยกเว้ น สมาชิกที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ผอ่ นผันการชาระหนี ้จากคณะกรรมการดาเนินการ
เมื่อสมาชิกใดถึงแก่กรรม สหกรณ์ จะจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาทของสมาชิกซึ่งได้ แก่บุคคล
ต่อไปนี ต้ ามล าดับ หรื อ ตามที่ ส มาชิ กแสดงความจ านงเป็ นลายลักษณ์ อัก ษรคนใดคนหนึ่ง
หรื อหลายคนก็ได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการ
(1) คูส่ มรส
(2) บุตร
(3) บิดา - มารดา
(4) ผู้มีอปุ การคุณที่สมาชิกระบุให้ เป็ นผู้รับเงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้ กับสมาชิก หรื อทายาทตามข้ อ 17 ตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 19 รายละ
ไม่เกิน 100,000 บาท
การจ่ายเงินสงเคราะห์จะจ่ายดังนี ้
(1) จ่ายเป็ นค่าดาเนินการ ร้ อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ทงสิ
ั ้ ้น โดยฝากออมทรั พย์ไว้
กับสหกรณ์เป็ นทุนดาเนินการตามระเบียบนี ้
(2) จ่ายเป็ นค่าจัดการศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรมให้ กบั ทายาท จานวนร้ อยละ 20 แต่
ไม่เกิน 20,000.- บาท ในวันที่สหกรณ์ได้ รับเอกสารหลักฐานการถึงแก่กรรมของ
สมาชิก โดยอนุมตั ขิ องประธานหรื อเหรัญญิก
(3) จ่ายเป็ นค่าสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิก ร้ อยละ 79 ภายในเวลาไม่เกิน 180 วัน
หลังจากได้ รับแจ้ งการถึงแก่กรรมของสมาชิกนัน้ โดยอนุมตั ขิ องกรรมการ

-5ข้ อ 20 การจ่ายเป็ นค่าสงเคราะห์แก่สมาชิกที่สงู อายุเมื่อครบ 60 ปี บริ บูรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย
ดังนี ้
(1) ถ้ าสมาชิกเงินฝากสวัสดิการครบยอดก่อนอายุ 35 ปี เมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
จะจ่ายให้ ร้อยละ 50 ของเงินสงเคราะห์ที่สมาชิ กพึงได้ เมื่อถึงแก่กรรม โดยคิดจากจานวนเต็ม
ในวันสิ น้ เดือนของวันที่ อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ นนั ้ และหักเป็ นค่าดาเนินการตามข้ อ 19 (1)
จานวนร้ อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ที่ได้ รับตามระเบียบนี ้
เมื่ อ สมาชิ ก รั บ เงิ น สงเคราะห์ ต ามข้ อ 20 ไปแล้ ว การรั บ เงิ น สงเคราะห์
ตามข้ อ 19 (2) และ (3) ของทายาทสมาชิ ก จะได้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ จ านวนร้ อยละ 50
ของจานวนของทายาทของสมาชิกพึงได้ โดยคานวณจากจานวนเต็มของเงินสงเคราะห์ที่พึงจ่าย
ตามปกติแก่ทายาทของสมาชิกตามยอดเงินในวันสิ ้นเดือนของวันที่สมาชิกนั น้ ถึงแก่กรรม และ
หักเป็ นค่าดาเนินการตามข้ อ 19 (1) จานวนร้ อยละ 1 ของเงินสงเคราะห์ที่ได้ รับตามวรรคนี ้
(2) ถ้ าสมาชิกฝากเงินสวัสดิการครบยอดก่อนอายุ 40 ปี เมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
จะจ่ายให้ ร้อยละ 40 ของเงิ นสงเคราะห์ ที่ทายาทของสมาชิ กพึง ได้ เมื่ อสมาชิ กถึง แก่กรรม
โดยใช้ หลักเกณฑ์และการคานวณเหมือนข้ อ 20 (1)
(3) ถ้ าสมาชิกฝากเงินสวัสดิการครบยอดก่อนอายุเกิน 45 ปี เมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
จะจ่ายให้ ร้อยละ 30 ของเงินสงเคราะห์ที่ทายาทสมาชิกพึงได้ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม โดยใช้
หลักเกณฑ์และการคานวณเหมือนข้ อ 20 (1)
(4) ถ้ าสมาชิกฝากเงินสวัสดิการครบยอดก่อนอายุ 50 ปี เมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
จะจ่ายให้ ร้อยละ 20 ของเงิ นสงเคราะห์ ที่ทายาทของสมาชิ กพึง ได้ เมื่ อสมาชิ กถึง แก่กรรม
โดยใช้ หลักเกณฑ์และการคานวณเหมือนข้ อ 20 (1)
(5) ถ้ าสมาชิกฝากเงินสวัสดิการครบยอดก่อนอายุเกิน 55 ปี เมื่ออายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
จะจ่ายให้ ร้อยละ 10 ของเงิ นสงเคราะห์ ที่ทายาทของสมาชิ กพึง ได้ เมื่ อสมาชิ กถึง แก่กรรม
โดยใช้ หลักเกณฑ์และการคานวณเหมือนข้ อ 20 (1)
ข้ อ 21 เงินสวัสดิการนี ้ไม่ถือเป็ นเงินมรดก สหกรณ์ย่อมทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายให้ แก่บคุ คลที่ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ 17 ตามที่เห็นสมควรและถือเป็ นอันสิ ้นสุด จะนาไปฟ้องร้ องไม่ได้
ข้ อ 22 เมื่ อสมาชิ กถึง แก่กรรม ให้ ทายาทของสมาชิ กตามข้ อ 17 ยื่ นเรื่ องราวขอรับเงินสงเคราะห์
จากสหกรณ์ฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่สมาชิกถึงแก่กรรมหากพ้ นกาหนดนี ้ สหกรณ์อาจพิจารณา
จ่ายให้ แก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อหลายคนที่ระบุไว้ ในข้ อ 17 ตามความเห็นชอบของกรรมการ
เมื่อกรรมการได้ ดาเนินการตามวรรคแรกแล้ ว เวลาล่วงเลยไปไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจาก
วันที่กรรมการลงมติ ปรากฏว่าไม่มีทายาทตามข้ อ 17 ที่จะรับเงินสงเคราะห์ให้ นาเงินสงเคราะห์
ดังกล่าว เข้ ารวมเป็ นเงินฝากสวัสดิการตามระเบียบนี ้
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ข้ อ 23

ข้ อ 24
ข้ อ 25

ข้ อ 26

ในการยื่นเรื่ องราวรับเงินสงเคราะห์ ผู้ยื่นเรื่ องราวและส่งเอกสารหลักฐานประกอบดังนี ้
1) หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2) สาเนามรณะบัตรของสมาชิกพร้ อมฉบับจริง
3) สาเนาทะเบียนบ้ านที่มีชื่อของสมาชิก และผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
4) ทะเบียนสมรสของสมาชิก (กรณีคสู่ มรส) พร้ อมสาเนา
5) หนังสื อแต่ง ตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ (กรณี สมาชิ กทาหนัง สือแต่ง ตัง้ ผู้รับโอน
ประโยชน์ไว้ )
6) สาเนาบัตรประจาตัวของทายาท
7) หลักฐานอื่นตามที่กรรมการกาหนด
เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ และมีสิทธิ์ได้ รับเงินสวัสดิการตามข้ อ 20 ให้ ยื่นเรื่ องขอรับเงิน
สวัส ดิก ารจากสหกรณ์ หรื อ สหกรณ์ จ ะแจ้ ง ให้ ส มาชิ ก มายื่ น คาร้ องขอรั บ เงิ นสวัส ดิก ารจาก
สหกรณ์ ภายในเวลา 1 ปี หลังจากวันอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ หากพ้ นกาหนดนี ้สหกรณ์ถือว่า
สมาชิกนันสละสิ
้
ทธิในการับเงินสวัสดิการ กรณีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์
การยื่นเรื่ องราวขอรับเงินสวัสดิการอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ สมาชิกต้ องดาเนินการด้ วย
ตนเอง หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นดาเนินการ โดยมีหนังสือมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อักษร
เอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นเรื่ องราวขอรับเงินสวัสดิการ กรณีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
มีดงั นี ้
1) หนังสือขอรับเงินสวัสดิการ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) หนัง สื อมอบอ านาจให้ รั บ เงิ นสวัส ดิการแทนสมาชิ ก ( กรณี ใ ห้ บุค คลอื่ น
ดาเนินการแทน )
4) เอกสารอื่นตามที่กรรมการกาหนด
การถอนเงิ น ฝากเพื่ อ นามาเป็ นเงิ น สวัสดิการนัน้ ให้ เหรั ญ ญิ ก เป็ นผู้มี อ านาจ ลงชื่ อ ในการ
ถอนเงินตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ติ ามมติกรรมการ
ถ้ าในปี ใดมีเหตุพิเศษอันทาให้ สมาชิกถึงแก่กรรม หรื อมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์หลายราย หรื อ
ระหว่างปี มีจานวนสมาชิกลดลงมาก จนเป็ นเหตุให้ เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้ สมาชิกไม่เพียงพอ
ให้ กรรมการรายงานเหตุผลและความจาเป็ นให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ เพื่อดาเนินการ
ตามสมควร
ให้ นาข้ อความในข้ อ 14 (2) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ ธานี จากัด ว่าด้ วย
เงินฝากสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2551 (แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2553)
มาใช้ บงั คับสาหรับบุคคลที่เป็ นสมาชิก ส.ค.ส. หลังจากระเบียบนี ้ใช้ บงั คับเป็ นต้ นไป

-7ข้ อ 27 ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต าม
ระเบียบนี ้
ข้ อ 28 ให้ ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผู้รักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ.2553

(นายชวลิต ปิ ยะกาญจน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสรุ าษฎร์ ธานี จากัด

