
ด้านสวสัดกิาร



การจัดสวสัดกิารสมาชิก

1. สหกรณ์ปรับปรุงการให้สวสัดกิารสมาชิกที่มีอยู่ 
และเพิม่เตมิสวสัดกิารประเภทใหม่ๆ

2. สหกรณ์ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมของสมาชิก
และหน่วยงานอืน่ๆในสังคมและชุมชน

3. สหกรณ์ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของ
สมาชิกที่ดขีึน้และทั่วถงึ



1. ทุนส่งเสริมการศึกษา
- อนุบาล
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา หรือเทยีบเท่า
- อนุปริญญา หรืออุดมศึกษา

2. ทนุเรยีนดี

- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
- อนุปริญญา หรืออุดมศึกษา

มี 2 ประเภท คือ

สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก 
วนัประชุมใหญ่ 2560 จ านวน 3,000,000 บาท



- เสียชีวติจากการปฏิบัตหิน้าที่ปะทะสู้รบกบัผู้ร้ายสหกรณ์จ่ายเพิม่อกี 50,000 บาท

ทนุเพ่ือสวสัดิการแก่สมาชิก
กรณเีสียชีวติ /จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก

 ตั้งแต่แรกเข้า      แต่ไม่เกนิ  6 เดอืน  จ่าย  100,000 บาท

 เป็นสมาชิกเกนิ 6 เดอืน  แต่ไม่เกนิ  5 ปี จ่าย 800,000 บาท

 เป็นสมาชิกเกนิ  5 ปี    ขึน้ไป จ่าย 1,000,000 บาท

- เสียชีวติจากการประสบอุบัตเิหตุสหกรณ์จ่ายเพิม่อกี 100,000 บาท



สมาชิกท่ีบิดา มารดา ค ู่สมรส และ บตุร เสียชีวิต

สหกรณฯ์ จ่ายให ้ 10,000 บาทต่อศพ

และ  พวงหรีด รายละไม่เกิน       800 บาท



รับขวญัทายาทใหม่รับ  1,000.- บาท

โดยจ่ายคร้ังเดียว และกรณีบิดา มารดา เป็น  สมาชิก
ทั้ง 2 คน ใหข้อรับเงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงได้
ทั้ง 2 คน

ยืน่แบบค าขอรับเงินกองทุนภายใน 120 วนั
นบัแต่วนัคลอดบุตร

หลกัฐาน
1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูข้อรับเงิน
2.  ส าเนาสูติบตัร



มงคลสมรสรับ  1,000.- บาท

 จ่ายเป็นเงนิสวสัดกิารมงคลสมรสของสมาชิก  โดยจ่ายคร้ังเดยีว
จ านวน 1,000 บาท และกรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน
ให้ขอรับเงนิสวสัดกิารตามสิทธิอนัพงึได้ทั้ง  2 คน

 ยืน่แบบค าขอรับเงนิกองทุน ภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัจดทะเบียนสมรส 

หลกัฐาน  

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูข้อรบัเงิน

2.  ส าเนาทะเบยีนสมรส



เรียนจบการศึกษาในระดบัปริญญา

* จบปริญญาตรี  รับ  1,000.- บาท

* จบปริญญาโท  รับ  2,000.- บาท

* จบปริญญาเอก รับ  3,000.- บาท

ยืน่แบบค าขอรับเงนิกองทุนภายใน 1 ปี นับจากวนัที่ได้รับหลกัฐานจบการศึกษา

หลกัฐาน  
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูข้อรบัเงิน

2. หลกัฐานการส าเรจ็การศึกษา



+ สมาชิกที่เขา้รบัการรกัษาพยาบาล 

+ เป็น ผูป่้วยใน ของสถานพยาบาล

+ สหกรณจ์ะจ่ายใหคื้นละ 500 บาท

แต่ทั้งนี้ รวมกนัแลว้

+ ตอ้งไม่เกิน 5,000 บาท ในรอบปี

สวัสดกิารการรักษาพยาบาล



สวสัดกิารแก่ข้าราชการกรณเีกษยีณอายุ
ราชการ

- สวสัดกิารแก่ข้าราชการบ านาญ กรณีเกษียณอายุ
ในแต่ละปี  สมาชิกจะได้รับในวนัประชุมใหญ่ของปี
น้ันๆ
- สมาชิกจะได้รับคนละ  3,000.-บาท หรือ แล้วแต่
มติของคณะกรรมการก าหนดในแต่ละปี น้ันๆ



 ของสมาชิก  
 คู่สมรส   
 บตุรของสมาชิก 

เอกสารประกอบ :

1. ส าเนาบตัรประจ าตวั/ส าเนาทะเบียนบา้น  ผูข้อยืม/ ผูผู้ค้  ้าประกนั
2. ส าเนาบตัรประจ าตวั/ส าเนาทะเบียนบา้น บุตร หรือ ผูอุ้ปสมบท
3.ใบลาอุปสมบท หรือ ใบสมคัรบรรพชา
4. ผูค้  ้าประกนั 1 คน



มีสมาชกิค า้ประกนั 1 คน

สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิกเพือ่ การมงคลสมรส

ในวงเงินไม่เกิน   50,000.- บาท   โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ส่งคืนภายใน    30 วัน



มีสมาชกิค า้ประกนั 1 คน

สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิกเพือ่ การฌาปนกิจศพ

บิดา มารดา คู่สมรส บตุรสมาชิก  บิดามารดาของคู่สมรส

ในวงเงินไม่เกิน  50,000.- บาท  ส่งคืนภายใน  30 วัน



เงนิยมืทดรองจ่ายเพือ่ช่วยเหลอืสมาชิก

สมาชกิท่ียมื 

ตอ้งเป็นสมาชกิ

มาแลว้ 1 ปี

ยมืได ้

30,000 บาท

ไม่มีดอกเบี้ย

1. เพือ่ด าเนินตามกระบวนการทางกฎหมาย
2. เพือ่เร่งรัดตดิตามหนีสิ้น
3. เพือ่การศึกษาของสมาชิก

สมาชกิยมืเงนิไดเ้พือ่

มีสมาชกิค า้ 1 คน

ส่งคนืภายใน 90 วนั
นับจากวนัทีย่มืเงิน



เงนิกองทุนของสหกรณ์ม ี 3 ประเภท

 เงินกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี

ถูกออกจากราชการ

 เงินกองทุนเพ่ือสวสัดิการแก่สมาชิก

 เงินกองทุนเพือ่สาธารณประโยชน์



 สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนฯ แก่ผูค้  ้าประกนัในกรณีท่ีผูกู้ถ้กูออกจากราชการ
หรืองานประจ าโดยน าค่าหุน้  เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดมาหกัช าระหน้ีก่อน และ   
สหกรณ์จ่ายใหใ้นอตัราร้อยละ 90 ของหน้ีท่ีเหลือ

 สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัทัว่ไปบริจาคสมทบเขา้ทุนสวสัดิการ    
ในอตัราเงินกู ้100,000 บาท ต่อ 200 บาท

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินกองทุน

 หากทุจริตในหนา้ท่ี หรืองานประจ าสหกรณ์จ่ายใหใ้นอตัราร้อยละ  50
ของหน้ีท่ีเหลือ

1.เงนิกองทุนสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกกรณถูีกออกจาก
ราชการ



2.เงนิกองทุนเพือ่สวสัดกิารแก่สมาชิก

 เงินกองทุนเพือ่สวสัดิการแก่สมาชิกได้จัดสรรจากก าไรสุทธิจากมติ
ทีป่ระชุมใหญ่ประจ าปี

 จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีไ่ด้รับจากทีป่ระชุมใหญ่

 สหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบเพือ่ใช้เงินกองทุน ดังนี้
- กรณีเสียชีวติสูงสุดเป็นเงิน  1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลคืนละ 500 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อปี
- รับขวญัทายาทใหม่ 1,000 บาท
- มงคลสมรส  1,000  บาท
- จบการศึกษาปริญญาตรี 1,000 บาท 
- จบปริญญาโท  2,000  บาท
- จบปริญญาเอก 3,000 บาท



3.เงนิกองทุนเพือ่สาธารณประโยชน์
 เงินกองทุนเพือ่สวัสดกิารแก่สมาชิกได้จัดสรรจากก าไรสุทธิจากมติท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี

 สหกรณ์ไดก้ าหนดระเรียบเพ่ือใชเ้งินกองทุน ดงัน้ี
- เพื่อการกุศล
- บ าเพญ็กุศลศพ บิดา มารดา คูสมรส บุตร จ านวน 5,000 บาท
- พวงหรีดเคารพศพ  500  บาท
- บ ารุงศาสนา กิจกรรมทางศาสนา
- สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
- สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส
- สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์หน่วยงานต่างๆ
- สนบัสนุนกิจกรรมของสมาชิก 


