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วันที่

เดือน

พ.ศ.

.

เรื่ อง ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก
เรี ยน ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอานาจเจริ ญ จากัด
ข้าพเจ้า
เ
ลขประจาตัวสมาชิก
สังกัดหน่วยงาน
โทรศัพท์/มือถือ
มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก เป็ นจานวน
บาท (
โดยข้าพเจ้าได้แนบ หลักฐานประกอบการพิจารณาเป็ นไปตามระเบียบกาหนดไว้ทา้ ยนี้แล้ว

.
.
)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้ น
(สาหรับสวัสดิการสมาชิกผู้เป็ นโสด)

ขอแสดงความนับถือ

ขอรับรองว่าเป็ นโสดจริ ง
ไม่เป็ นไปตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)
(
ผูข้ อรับเงินสวัสดิการสมาชิก

)

เรี ยน ผูจ้ ดั การ
ตามที่
เลขประจาตัวสมาชิก

ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงิน

สวัสดิการ
ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วตามระเบียบฯ
จึงเห็นสมควรนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก
จานวน

บาท (

)

(ลงชื่อ)
(
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น

)

เรี ยน ประธานกรรมการ
เพื่อโปรดพิจารณาขออนุมตั ิจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก
เป็ นจานวนเงิน
บาท(
)
(ลงชื่อ)
.
(..................................................................)
ผูจ้ ดั การ

o อนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้ แล้วนาแจ้งคณะกรรมการดาเนินการ

(ลงชื่อ)
(...................................................)
เจ้าหน้าที่

เพื่อทราบต่อไป
ลงชื่อ)
.
(...............................................................)
ประธานกรรมการ

ส่ วนนี้สาหรับสมาชิกลงนาม
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานการรับเงิน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี ฝากออมทรัพย์สหกรณ์
เป็ นจานวนเงิน
(ลงชื่อ)

บาท (

-

-

)

รายละเอียดเงือ่ นไขและเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก
ผูร้ ับเงินสวัสดิการสมาชิก
)
รายละเอีย(ดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรั
บเงินสวัสดิการสมาชิก

รายละเอียดประกอบด้ านหลัง

ที่
1.

สวัสดิการสมาชิก
เงินขวัญถุงกรณี เกษียณอายุราชการ

จานวนเงิน
เป็ นเงิน 2,000 บาท

2.

เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้ นเชิงฯ

เป็ นเงิน 100,000 บาท
เป็ นเงิน 50,000 บาท

3.

เงินช่วยเหลือกรณี บุคคลในครอบครัว
สมาชิกถึงแก่กรรม

เป็ นเงิน 2,000 บาท

4.

เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่ วย

เป็ นเงิน 500 บาท

5.

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก

6.

เงินทุนสวัสดิการของสมาชิกที่เป็ นโสด

รายละ 2,000 บาท

7.

เงินสวัสดิการสิ นสมรส

รายละ 1,000 บาท

8.

เงินสวัสดิการเพื่ออุปสมบท

รายละ 1,000 บาท

9.

เงินสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย

เป็ นเงิน 2,000 บาท
เป็ นเงิน 2,000 บาท
เป็ นเงิน 5,000 บาท

10. เงินสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด

ครอบครัวละ 1,000 บาท

รายละ 500 บาท

เงื่อนไข
หลักฐานเอกสาร
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรื อเกษียณ
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
ก่อนกาหนดตามหลักเกณฑ์ของราชการ
สาเนาคาสั่งให้ลาออกจากราชการ
เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
กรณี สูญเสี ยมือหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ มือหรื อ
สมาชิก/ผูร้ ับผลประโยชน์
กรณี สูญเสี ยเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ขอ้ เท้าหรื อ
ใบรับรองแพทย์
กรณี สูญเสี ยสายตาหนึ่งข้าง
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ยื่นภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ศาลสั่ง
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
แต่งตั้งผูอ้ นุบาล สูญเสี ยอวัยวะหรื อสายตา
สมาชิกคนหนึ่งหรื อหลายคนที่เป็ นบุตร ยื่น
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ถึงแก่กรรม สมาชิก/ผูถ้ ึงแก่กรรม
สาเนาใบมรณะบัตร
สาเนาบัตรทะเบียนสมรส (กรณี คู่
สมรสเสี ยชีวิต)
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
เป็ นคนไข้ใน เบิกได้ 1 ครั้ง/คน/ปี
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ออกจาก
ใบความเห็นแพทย์
สถานพยาบาล
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ภายในกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วนั คลอด
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
สาเนาใบสูติบตั ร
สาเนาบัตรทะเบียนสมรส
เอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย
เมื่อมีอายุครบ 50 ปี บริ บูรณ์ ภายใน 120 วัน
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านของ
นับตั้งแต่วนั ที่มีอายุดงั กล่าว
คารับรองของกรรมการ/
ผูบ้ งั คับบัญชา
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
เพียงครั้งเดียว ภายใน 120 วันนับตั้งแต่
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
วันที่จดทะเบียนสมรส
สาเนาบัตรทะเบียนสมรส
สาเนาบันทึกการสมรส
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
เพียงครั้งเดียว ภายใน 120 วัน นับจากวันที่
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
ลาสิ กขา
สาเนาหลักฐานใบลาอุปสมบท
ตามระเบียบราชการ
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
อื่นๆ (ถ้ามี)
กรณี ธรณี พิบตั ิ หรื ออุทกภัย หรื อวาตภัย
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
รู ปถ่ายแสดงความเสี ยหาย 4 รู ป
กรณี อคั คีภยั (มีประกัน)
สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
กรณี อคั คีภยั (ไม่มีประกัน)
ยื่นภายใน 120 วันหลังจากประสบภัย
ปี บัญชีละ 1 ครั้ง
สาเนาบัตรหรื อทะเบียนบ้าน
โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
อื่นๆ (ถ้ามี)
เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี (ตามระเบียบ)

หมายเหตุ
 อายุของสมาชิกตามระเบียบนี้ให้นบั เป็ นจานวนเต็มปี ของการเป็ นสมาชิกครั้งหลังสุ ด ไม่ว่าสมาชิกผูน้ ้ นั จะเคยเป็ นสมาชิกมาแล้วกีค่ รั้งก็ตาม
 ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสวัสดิการอื่นที่มิได้กาหนดไว้ระเบียบนี้ให้คณะกรรมการกาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ
 การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ จะจ่ายได้ในไม่เกินเงินทุนสาธารณประโยชน์เท่าที่อยู่เท่านั้นเงินทุนสาธารณประโยชน์ซ่ ึ งที่
ประชุมใหญ่จดั สรรไว้ตามข้อบังคับของสหกรณ์หมดลง หรื อมีจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้

