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    การจดัสวสัดกิารสมาชิก

1. สหกรณปรับปรุงการใหสวัสดิการสมาชิกที่มีอยู 
และเพ่ิมเติมสวัสดิการประเภทใหมๆ

2. สหกรณสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก2. สหกรณสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก
และหนวยงานอื่นๆในสงัคมและชมุชน

3. สหกรณสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกที่ดขีึ้นและทั่วถึง



 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา
    - อนุบาล
    - ประถมศึกษา

2. ทนุเรยีนดี
  - ประถมศึกษา
  - มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา

 มี 2 ประเภท คือ

    - ประถมศึกษา
    - มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
    - อนุปริญญา หรืออุดมศึกษา

  - มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา
  - อนุปริญญา หรืออุดมศึกษา

สหกรณมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชกิ สหกรณมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรสมาชกิ 
วันประชุมใหญ วันประชุมใหญ 2560 2560 จํานวน จํานวน 33,,000000,,000 000 บาทบาท    



    ทนุเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิกทนุเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก

กรณีเสียชีวติ /จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก
 ตั�งแต่แรกเขา้                    ถึง   6  เดือน  จ่าย  100,000   บาท
 เป็นสมาชิกเกิน 6  เดือน  แต่ไม่ถึง  5  ปี จ่าย 800,000  บาท
 เป็นสมาชิกตั�งแต่  5  ปี       แต่ไม่ถึง  10 ปี จ่าย 1,000,000  บาท
 เป็นสมาชิกตั�งแต่  10  ปี     แต่ไม่ถึง  15 ปี จ่าย 1,200,000  บาท

- เสียชีวติเนื�องจากการปฏบิตัิหน้าที�สหกรณ์จ่ายเพิ�มอกี 100,000 บาท

 เป็นสมาชิกตั�งแต่  10  ปี     แต่ไม่ถึง  15 ปี จ่าย 1,200,000  บาท
 เป็นสมาชิกตั�งแต่  15  ปี     แต่ไม่ถึง  20 ปี จ่าย 1,300,000  บาท
 เป็นสมาชิกตั�งแต่ 20  ปี     แต่ไม่ถึง  25 ปี จ่าย 1,400,000  บาท
 เป็นสมาชิกตั�งแต่  25  ปี      ขึ�นไป จ่าย 1,500,000  บาท



สมาชิกที�บิดา มารดา ค ู่สมรส และ บตุร เสียชีวิต
สหกรณฯ์ จ่ายให ้ 10,000  บาทต่อศพ

และ  พวงหรีด รายละไม่เกิน       800  บาท



    รับขวัญทายาทใหมรับ  รับขวัญทายาทใหมรับ  11,,000000..--    บาทบาท

โดยจ่ายครั� งเดียว และกรณีบิดา มารดา เป็น  สมาชิก
ทั�ง 2 คน ใหข้อรับเงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงได้
ทั�ง 2 คน

  ยื�นแบบคาํขอรับเงินกองทุนภายใน 120 วนั
    

 

  ยื�นแบบคาํขอรับเงินกองทุนภายใน 120 วนั

  นบัแต่วนัคลอดบุตร

    
       
            หลกัฐาน 
    1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรับเงิน
    2.  สาํเนาสูติบตัร    



               มงคลสมรสรับ  มงคลสมรสรับ  11,,000000..--  บาทบาท

 จายเปนเงนิสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก  โดยจายครั้งเดยีว
     จํานวน 1,000 บาท และกรณีคูสมรสเปนสมาชิกสหกรณทั้ง 2 คน
     ใหขอรับเงินสวัสดิการตามสทิธิอันพึงไดทัง้  2 คน

  ยื่นแบบคําขอรบัเงินกองทนุ ภายใน 30 วนั 
     นับแตวันจดทะเบียนสมรส 

หลกัฐาน  

    1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผู้ขอรบัเงิน

    2.  สาํเนาทะเบียนสมรส



                เรียนจบการศึกษาในระดบัปริญญาเรียนจบการศึกษาในระดบัปริญญา

 * จบปริญญาตรี  รับ  1,000.-  บาท

 * จบปริญญาโท  รับ  2,000.-  บาท

 * จบปริญญาเอก รับ  3,000.-  บาท * จบปริญญาเอก รับ  3,000.-  บาท

ยื่นแบบคําขอรับเงินกองทุนภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับหลักฐานจบการศึกษา

หลกัฐาน  

  1. สาํเนาบตัรประจาํตวัของผู้ขอรบัเงิน

       2. หลกัฐานการสาํเรจ็การศึกษา



                                            สวสัดกิารกรณเีลื�อนยศเป็นชั�นสัญญาบัตรสวสัดกิารกรณเีลื�อนยศเป็นชั�นสัญญาบัตร
                                หรือแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่หรือแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งใหม่

      - จบหลกัสูตร (กดต.53) 

 - สอบเลื�อนยศเป็น  ร้อยตาํรวจตรี
 - แต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสารวตัร

  *** รับสวัสดิการ จํานวน 5,000.-บาท ***

 - แต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งสารวตัร
 - แต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง รองผูก้าํกบัการ
 - แต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูก้าํกบัการ

ยื่นแบบคําขอรับเงินกองทุนภายใน 30 วัน นบัจากวันที่ไดรับหลักฐาน

     หลกัฐาน  

      1. สาํเนาบตัรประจาํตวัสมาชิก

       2. หลกัฐานการสาํเรจ็การศึกษา/หนังสือคาํสั �งแต่งตั �ง



    
+  สมาชิกที�เขา้รบัการรกัษาพยาบาล 

+  เป็น ผูป่้วยใน ของสถานพยาบาล

      สวัสดกิารการรักษาพยาบาลสวัสดกิารการรักษาพยาบาล

+  เป็น ผูป่้วยใน ของสถานพยาบาล

+  สหกรณจ์ะจ่ายใหคื้นละ 1,000 บาท

              แต่ทั�งนี� รวมกนัแลว้
+  ตอ้งไม่เกิน 10,000 บาท ในรอบปี

       



          บดิา -มาดา -สามี -ภรรยา- บุตร

+  ครอบครวัสมาชิกที�เขา้รบัการรกัษาพยาบาล เป็น             

 ผูป่้วยใน ของสถานพยาบาล

  สวัสดกิารการรักษาพยาบาลของครอบครัวสมาชิกสวัสดกิารการรักษาพยาบาลของครอบครัวสมาชิก

+

 ผูป่้วยใน ของสถานพยาบาล

+  สหกรณจ์ะจ่ายใหคื้นละ 500 บาท

 (แต่ทั�งนี� รวมกนัแลว้ในครอบครวั ตอ้งไม่เกิน 5,000 บาท ในรอบปี)

       



  สวัสดิการแกขาราชการกรณีเกษียณอายุราชการ

-  สวัสดิการแกขาราชการบํานาญ กรณีเกษียณอายุ
ในแตละป  สมาชิกจะไดรับในวนัประชุมใหญของปนัน้ๆ

-  สมาชิกจะไดรับคนละ  3,000.-บาท หรือ แลวแตมติ
ของคณะกรรมการกําหนดในแตละป นัน้ๆ



        

 ของสมาชิก  
 คู่สมรส    คู่สมรส   
 บตุรของสมาชิก 

เอกสารประกอบ :

1. สําเนาบัตรประจําตัว/สําเนาทะเบียนบาน  ผูขอยืม/ ผูผูค้ําประกัน

2. สําเนาบัตรประจําตัว/สําเนาทะเบียนบาน บุตร หรือ ผูอุปสมบท

3.ใบลาอุปสมบท หรือ ใบสมัครบรรพชา

4. ผูค้ําประกัน 1 คน



สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิกเพื�อ การมงคลสมรส

มีสมาชกิคํ�าประกนั มีสมาชกิคํ�าประกนั 11  คนคน

ในวงเงินไมเ่กิน   50,000.- บาท   โดยไมคิ่ดดอกเบี�ย                                 
ส่งคืนภายใน    30  วัน



สหกรณ์ให้เงินยืมแก่สมาชิกเพื�อ การฌาปนกิจศพ

มีสมาชกิคํ�าประกนั มีสมาชกิคํ�าประกนั 11  คนคน

บดิา มารดา คู่สมรส บตุรสมาชิก  บิดามารดาของคู่สมรส

ในวงเงินไมเ่กิน  50,000.- บาท  ส่งคืนภายใน  30 วัน



เงนิยมืทดรองจ่ายเพื�อช่วยเหลอืสมาชิก

สมาชกิที�ยมื สมาชกิที�ยมื 
ตอ้งเป็นสมาชกิตอ้งเป็นสมาชกิ

ยมืได ้ยมืได ้
3030,,000000  บาทบาท

สงคืนภายใน สงคืนภายใน 9090  วันวัน

นับจากวันที่ยืมเงินนับจากวันที่ยืมเงิน

ตอ้งเป็นสมาชกิตอ้งเป็นสมาชกิ
มาแลว้ มาแลว้ 11  ปีปี

3030,,000000  บาทบาท
ไม่มีดอกเบี�ยไม่มีดอกเบี�ย

1.1. เพื่อดําเนินตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดําเนินตามกระบวนการทางกฎหมาย
2.2. เพื่อเรงรัดติดตามหนี้สินเพื่อเรงรัดติดตามหนี้สิน
3.3. เพื่อการศึกษาของสมาชิกเพื่อการศึกษาของสมาชิก

สมาชกิยมืเงนิไดเ้พื�อสมาชกิยมืเงนิไดเ้พื�อ

มีสมาชกิคํ�า มีสมาชกิคํ�า 11  คนคน



เงนิกองทุนของสหกรณ์ม ี 3  ประเภท

 เงินกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณี
 ถูกออกจากราชการ

 เงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิก

 เงนิกองทุนเพื�อสาธารณประโยชน์



 สมาชิกที�กูเ้งินสามญัทั�วไปบริจาคสมทบเขา้ทุนสวสัดิการ    
   ในอตัราเงินกู ้100,000 บาท ต่อ 200 บาท

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินกองทุน 

1.เงินกองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ

  สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนฯ แก่ผูค้ ํ�าประกนัในกรณีที�ผูกู้ถู้กออกจากราชการ
     หรืองานประจาํโดยนาํค่าหุน้  เงินฝาก หรือเงินอื�นใดมาหกัชาํระหนี� ก่อน และ   

สหกรณ์จ่ายใหใ้นอตัราร้อยละ 90 ของหนี� ที�เหลือ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินกองทุน

  หากทุจริตในหนา้ที� หรืองานประจาํสหกรณ์จ่ายใหใ้นอตัราร้อยละ  50  
      ของหนี� ที�เหลือ



2.เงนิกองทุนเพื�อสวสัดกิารแก่สมาชิก
 เงินกองทุนเพื�อสวสัดิการแก่สมาชิกได้จดัสรรจากกาํไรสุทธิจากมติ

ที�ประชุมใหญ่ประจําปี/ หรืองบประมาณรายจ่ายประจําปี

 สหกรณ์ได้กาํหนดระเบียบเพื�อใช้เงินกองทุน ดงันี�
- กรณีเสียชีวิตรับสูงสุด 1,500,000  บาท

     - ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก คืนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี      - ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก คืนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี 
- ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวสมาชิกคืนละ 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
- เลื�อนยศเป็นชั�นสัญญาบตัรหรือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่  เลื�อนยศเป็นชั�นสัญญาบตัรหรือแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่  55,,000 000 บาทบาท



3.เงนิกองทุนเพื�อสาธารณประโยชน์
 เงนิกองทุนเพื�อสวสัดกิารแก่สมาชิกได้จัดสรรจากกาํไรสุทธิจากมติที�ประชุมใหญ่ประจําปี

 สหกรณ์ไดก้าํหนดระเรียบเพื�อใชเ้งินกองทุน ดงันี�
- เพื�อการกศุล
- บาํเพญ็กศุลศพ บิดา มารดา คูสมรส บุตร จาํนวน 10,000 บาท
- พวงหรีดเคารพศพ  800  บาท
- บาํเพญ็กศุลศพ บิดา มารดา คูสมรส บุตร จาํนวน 10,000 บาท
- พวงหรีดเคารพศพ  800  บาท
- บาํรุงศาสนา กิจกรรมทางศาสนา
- สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
- สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส
- สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์หน่วยงานต่างๆ
- สนบัสนุนกิจกรรมของสมาชิก 


