
 

 

 

 

 

 

                                                                        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 

 



รายละเอียดแนบทายเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกแตละประเภท  

รายละเอียดหลักเกณฑและเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก 
ที่ สวัสดิการสมาชิก จํานวนเงนิ หลักเกณฑ เอกสารที่ตองใชประกอบ 

1 เงินสวัสดิการรบัขวัญทายาทใหม ครอบครัวละ 1,000 บาท 
ตอคร้ังการคลอด 

ยื่นขอรับภายใน  90 วัน นับตั้งแตวัน
คลอด 

1. สําเนาใบสูติบัตร 
2. ทะเบียนสมรส (กรณีสมาชิกที่เปนเพศ
ชายขอรับสวัสดิการ) 

2 เงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเปนโสด รายละ  1,000 บาท - เมื่อมีอายุครบ 45 ปบริบูรณ  
และอายุการเปนสมาชิกไมนอย 
กวา 5 ป ยื่นขอรับภายใน  90 วัน 
 - สมาชิกของสหกรณที่ขอรับเงิน
สวัสดิการนี้แลว จะไมมีสิทธิ์ขอรับเงิน
สวัสดิการสําหรับการมงคลสมรส 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. คํารับรองของสมาชิกในหนวยงานวา
เปนโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย 

3 เงินสวัสดิการการสําเร็จการศึกษา 1. ระดับปริญญาตรี 1,000 บาท 
2. ระดับปริญญาโท  2,000บาท 
3. ระดับปริญญาเอก 3,000บาท 

อายุการเปนสมาชิกไมนอย 
กวา 2 ป ยื่นขอรับภายใน  90 วัน 

1. ใบแสดงผลการศึกษา และ 
2. สําเนาใบปริญญาบัตร พรอมแสดงฉบับ
จริง 

4 เงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิก รายละ 300 บาท โอนซ้ือหุน อายุสมาชิกไมนอยกวา 1 ป  ซ่ึงสหกรณ
จะโอนเงินสวัสดิการวันเกิดสมาชิก เขา
บัญชีทุนเรือนหุนของสมาชิก  ในวันสิ้น
เดือนของเดือนที่สมาชิกเกิดในแตละป 

* สหกรณดําเนินการให 
 

5 เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ตามอายุการเปนสมาชิกและจํานวน
ทุนเรือนหุน  

ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่พนจาก
หนาที่งานประจํา 

สําเนาคําสั่งหรือประกาศใหลาออกจาก
ราชการหรืองานประจํา 
-กรณีเกษียณสหกรณดําเนินการให 
-กรณีสมาชิกลาออกจากงานตองยื่นคํารอง 

6 เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตั้งแต  400 บาท  
สูงสุด  1,000 บาท 

เปนคนไขใน ไมนอยกวา 2 คืน อัตราคืน
ละ 200 บาทภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่
ออกจากสถานพยาบาล 

ใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลรับรอง
การเปนคนไขใน 

7 เงินสงเคราะหสมาชิกประสบสาธารณภัย ไมเกิน  5,000 บาท กรณีอุทกภัย 1.หนังสือรับรองของสวนราชการ 

  ไมเกิน  5,000 บาท กรณีวาตภัย 2. รูปถายแสดงความเสียหาย 4 รูป 

  ไมเกิน 20,000 บาท กรณีอัคคีภัย 3. สําเนาทะเบียนบาน 

8 เงินสวัสดิการเพื่อการอุปสมทบ รายละ  1,000 บาท เพียงคร้ังเดียว ภายใน 90 วันนับจากวันที่
ลาสิกขาบท 

1. สําเนาหลักฐานการอนุญาตใหลา
อุปสมบทตามระเบียบราชการ และ 
2. สําเนาใบสุทธิที่แสดงวาไดอุปสมบท 

9 เงินสวัสดิการมลคลสมรส รายละ  1,000 บาท เพียงคร้ังเดียว ภายใน 90 วันนับจากวันที่
จดทะเบียนสมรส 

สําเนาทะเบียนสมรส 

10 สวัสดิการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
* ทุนสงเสริมการศึกษา 
* ทุนเรียนดี 

 
ตามประกาศของสหกรณ 
 

 
ระยะเวลาตามประกาศของสหกรณ 

 
* ตามประกาศของสหกรณ 
 

11 เงินสวัสดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 61 – 65 ปๆละ  3,000 บาท 1. อายุการเปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป  * สหกรณดําเนินการให 

  66 – 70 ปๆละ  5,000 บาท เมื่อมีอายุครบ 61 ปขึ้นไป และ จายเปนรายปในวันประชุมใหญ 

  71 – 75 ปๆละ  7,000 บาท สหกรณจายใหเปนรายปจนกวา สามัญประจําป ของทุกป 

  76 ปขึ้นไปปๆละ 9,000 บาท จะถึงแกกรรม 
2. เมื่อถึงแกกรรม สหกรณจะนําเงิน
สวัสดิการที่ไดรับไปแลว มาหักออกจาก
เงินสงเคราะหเก่ียวกับการศพ 

 

12 เงินสงเคราะหเก่ียวการศพ สมาชิก สูงสุด 300,000 บาท ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก 1. สําเนาใบมรณบัตรของผูถึงแกกรรม 

  สมาชิกสมทบประเภทบุคคลใน
ครอบครัว สูงสุด 70,000 บาท 

ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก 2. สําเนาทะเบียนบานของผูถึงแกกรรม 
3. สําเนาทะเบียนบาน และ สําเนา 

  คูสมรสของสมาชิกที่มิไดเปน
สมาชิกสหกรณ สูงสุด  20,000 
บาท 

ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก บัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานของรัฐ ของผูมีสิทธิรับเงิน
สวัสดิการ 

  บิดา มารดา บุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ  สูงสุด  10,000 บาท 

ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก  

 *ในการยื่นขอรับสวัสดิการทุกประเภทใหแนบสําเนาประชาชนของผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการทุกครั้ง 


