
 

 

 

 

 

 

                                                                        วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ.................... 
 

เรื่อง  ขอรับเงินสวัสดิการ 
 

เรียน  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากดั 
 

 ขาพเจา..........................................................................................................เลขทะเบียนสมาชิกที.่........................... 
สังกัดหนวยงาน............................................................................................................โทร....................................................... 
มีความประสงคขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อ........................................................................................................................ 
โดยขาพเจาไดแนบสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนและหลกัฐานประกอบการพจิารณาเปนไปตามระเบียบกําหนดไวทายน้ีแลว 

ทั้งน้ี ขาพเจายินยอมปฏิบัติตาม ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตลอดจนมติของสหกรณโดยเครงครัด 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................... 
              สมาชิกผูขอรบัสวัสดิการ 

 
 

เรียน ผูจัดการ 
 

          ตามที่.......................................................................... 
เลขที่สมาชิก...........................ไดแจงความประสงคขอรับเงิน
สวัสดิการเพื่อ…………………………………………………………………. 
          ฝายทะเบียนสมาชิก ไดตรวจสอบหลักฐานถูกตอง
เรียบรอยแลวตามระเบียบฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจายเงินสวัสดิการสมาชิก จํานวน............................บาท 
(..........................................................................................) 
 

(ลงช่ือ)................................................................ 
เจาหนาที่สหกรณ 

เรียน  ประธานกรรมการ 
 

          เพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ 
 

(ลงช่ือ)................................................................ 
ผูจัดการ 

o อนุมัติใหเบิกจายได แลวนําแจงคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบตอไป 

 
(ลงช่ือ)................................................................ 

ประธานกรรมการ 
 

 

หมายเหตุ : เมื่อไดรบัการอนุมัติแลวสหกรณจะโอนเงินสวัสดิการของสมาชิกเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย (เลมแดง) ของทาน 

คํารับรองของสมาชิกในหนวยงาน 

(สําหรับสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด) 

o ขอรับรองวาเปนโสดจริง ท้ังพฤตินัย
และนิตินัย 

 

(ลงชื่อ)............................................................ 
        สมาชิกผูรับรอง 

 



รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกแต่ละประเภท 
รายละเอียดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการสมาชิก 

ที ่ สวัสดิการสมาชกิ จำนวนเงิน หลักเกณฑ ์ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ 
1 
 

เงินสวัสดิการ 
รับขวัญทายาทใหม ่

ครอบครัวละ 1,000 บาทต่อครั้งการ
คลอด 

ยื่นขอรับภายใน 90 วันนับตั้งแต่
วันคลอด  

1. สำเนาใบสตูิบัตร 
2. ทะเบียนสมรส  
   (กรณีสมาชิกที่เป็นเพศชาย
ขอรับสวัสดิการ) 

2. เงินสวัสดิการ 
สำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 

รายละ 1,000 บาท เมื่ออายุครบ 45 ปีบริบรูณ์ และ
อายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 
ปียื่นขอรับภายใน 90 วัน 

1. สำเนาทะเบยีนบ้าน 
2.คำรับรองของสมาชิกใน
หน่วยงานว่าเป็นโสดทั้งพฤติ
นัยและนติินัย  

3. สวัสดิการสำเรจ็การศึกษา 1.ระดับปริญญาตรี  รายละ  1,000 บาท 
2.ระดับปริญญาโท  รายละ  2,000 บาท 
3.ระดับปริญญาเอก รายละ  3,000 บาท 

อายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 
 2 ป ียื่นขอรับภายใน 90 วัน  

1.ใบแสดงผลการศึกษา และ 
2. สำเนาใบปรญิญาบตัร  
   พร้อมแสดงฉบับจริง 

4. เงินสวัสดิการวันเกดิสมาชิก ค่าหุ้นรายละ 30 หุ้นๆ ละ 10 บาท 
เป็นจำนวนเงิน 300 บาท 

อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่ง
สหกรณ์จะโอนเงินสวสัดิการวัน
เกิดสมาชิก เข้าบัญชีทุนเรือนหุ้น
ของสมาชิก ในวันสิ้นเดือนของ
เดือนที่สมาชิกเกดิในแต่ละป ี

* สหกรณด์ำเนินการให้  

5. เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก อายุการใช้งานสมาชิกเกินกว่า 10 ปีข้ึน
ไปจ่ายเพิม่ในอัตราก้าวหน้าปีละ 60 บาท 
แต่ไมเ่กิน 40,000 บาท 

ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันท่ีพ้น
จากหน้าท่ีราชการหรืองานประจำ
และมีอายุการเป็นสมาชิก
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 
บริบูรณ ์

สำเนาคำสั่งหรือประกาศให้
ลาออกจากราชการหรืองาน
ประจำ  
-กรณีเกษียณสหกรณ์
ดำเนินการให ้
-กรณีสมาชิกลาออกจากงาน
ต้องยื่นคำร้อง  

6 เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ 400 บาท 
สูงสุด 1,000 บาท 

เป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 2 คืน 
อัตราคืนละ 200 บาทภายใน  
30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีออกจาก
สถานพยาบาล 

ใบรับรองแพทย์ของ
สถานพยาบาลรับรองการเป็น
คนไข้ใน 
 

7. เงินสงเคราะห์สมาชิก 
ประสบสาธารณภัย 

ไม่เกิน 5,000   บาท 
ไม่เกิน 5,000   บาท  
ไม่เกิน 20,000 บาท 

กรณีอุทกภัย 
กรณีวาตภัย 
กรณีอัคคภีัย 

1.หนังสือรับรองของส่วน
ราชการ 
2.รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
จำนวน 4 รูป 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 

8. เงินสวัสดิการ 
เพื่อการอุปสมบท 

รายละ 1,000 บาท รับไดเ้พียงครั้งเดยีวภายใน 90 วัน 
นับจากวันท่ีลาอุปสมบท 

1.สำเนาหลักฐานการอนญุาต
ให้ลาอุปสมบทตามระเบยีบ
ราชการ 
2.สำเนาใบสุทธิท่ีแสดงว่าได้
อุปสมบท 



9. เงินสวัสดิการมงคลสมรส ราละ 1,000 บาท รับไดเ้พียงครั้งเดยีวภายใน 90 วัน  
นับจากวันท่ีจดทะเบียนสมรส 

สำเนาทะเบียนสมรส 

10. สวัสดิการส่งเสรมิ 
การศึกษาบุตรสมาชิก 
* ทุนส่งเสริมการเรียนด ี
* ทุนเรียนด ี

ตามเงื่อนไขที่ประกาศของสหกรณ ์ ระยะเวลาตามประกาศของ
สหกรณ ์

* ตามประกาศของสหกรณ ์

11. เงินสวัสดิการ 
เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 

61 - 65 ปีๆ ละ 3,000 บาท 
66 - 70 ปีๆ ละ 5,000 บาท 
71 - 75 ปีๆ  ละ 7,000 บาท 
76  ปีขึ้นไปปีละ 9,000 บาท 
จะไดร้ับสิทธ์ิติดต่อกันเพยีง 5 ครั้งเท่านั้น       
(กรณีเสียชีวิตก่อนวันจ่ายประจำปใีห้งด
จ่ายสวสัดิการนี้) 

1.อายุครบ 61 ปีข้ึนไป 
2.อายุการเป็นสมาชิก 10ปีขึ้นไป 
3.สหกรณ์จ่ายให้เป็นรายปจีนกว่า
จะถึงแก่กรรม 
4.เมื่อถึงแก่กรรม สหกรณ์จะนำ
เงินสวัสดิการที่ได้รับไปแล้ว มา
หักออกจากเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ 
 

* สหกรณ์ดำเนินการให้ 

12. เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 1. สมาชิกสามัญสูงสุด 300,000 บาท 
> ได้รับเงินสงเคราะห์เกีย่วกับการศพ
เพิ่มขึ้นปีละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 
250,000 บาท โดยนับอายุของสมาชิก
เป็นปี (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้
นับเป็น 1 ปี ถ้าไม่ถึง 6 เดือนให้ปัดเศษ
ทิ้ง) 

ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1.สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ถึง
แก่กรรม 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึง
แก่กรรม 
3.สำเนาทะเบียนบ้าน และ 
สำเนาบตัรประชาชนหรือบัตร
ข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
ของรัฐ ของผู้มีสิทธ์ิรับเงิน
สวัสดิการ 

2. สมาชิกสมทบสูงสุด 70, 000 บาท 
> ได้รับเงินสงเคราะห์เกีย่วกับการศพ
เพิ่มขึ้นปีละ 5,000 บาท แต่ไมเ่กิน 
70,000 บาท โดยนับอายุของสมาชิกเป็น
ปี (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 
ปี ถ้าไม่ถึง 6 เดือนให้ปัดเศษท้ิง) 
3.คู่สมรสของสมาชกิที่มิได้เป็นสมาชิก
สหกรณ์สูงสุด 20,000 บาท 
 
4.บิดา มารดา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ  
สูงสุด 10,000 บาท 

 


