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วันที่

เดือน

พ.ศ.

.

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

.
.
)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้ น
(สาหรับสวัสดิการสมาชิกผู้เป็ นโสด)

ขอแสดงความนับถือ

ขอรับรองว่าเป็ นโสดจริ ง
ไม่เป็ นไปตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ)
(

)

(ลงชื่อ)
(
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น

ผูข้ อรับเงินสวัสดิการสมาชิก
เรี ยน ผูจ้ ดั การ
ตามที่
เลขประจาตัวสมาชิก

เรี ยน ประธานกรรมการ
เพื่อโปรดพิจารณาขออนุมตั ิจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก
เป็ นจานวนเงิน
บาท(
)

ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงิน

สวัสดิการ

(ลงชื่อ)
.
(..................................................................)
ผูจ้ ดั การ

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วตามระเบียบฯ
จึงเห็นสมควรนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก
จานวน

บาท (

)

)

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

o อนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้ แล้วนาแจ้งคณะกรรมการดาเนินการ
เพื่อทราบต่อไป
ลงชื่อ)
.
(...............................................................)
ประธานกรรมการ

ส่ วนนี้สาหรับสมาชิ กลงนาม
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานการรับเงิน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีฝากออมทรัพย์สหกรณ์
เป็ นจานวนเงิน

-

บาท (

รายละเอียดเงื่อนไขและเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก
(ลงชื่อ)

)

ผูร้ ับเงินสวัสดิการสมาชิก

)
รายละเอีย(ดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรั
บเงินสวัสดิการสมาชิก

รายละเอียดประกอบด้ านหลัง

ที่
1

สวัสดิการ
สวัสดิการกรณี เกษียณอายุราชการ
รายละ 5,000 บาท
สวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิงสู ญเสี ย
มือหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้าง ตาหนึ่งข้าง ฯลฯ - ทุพพลภาพสิ้ นเชิง รายละ 100,000 บาท
- สู ญเสี ยมือหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้าง ตาหนึ่งข้างรายละ 50,000 บาท
สวัสดิการช่วยเหลือกรณี บุคคลในครอบครัวสมาชิก
ถึงแก่กรรม รายละ 2,000 บาท

เงื่อนไข
ยี่นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั ที่พน้ จาก
หน้าที่งานประจา
ยื่นภายใน 180 วันนับจากศาลสั่ง
- กรณี ทุพพลภาพสิ้ นเชิง จ่ายให้แก่ผู ้
อนุบาล
- กรณี สูญเสี ยอวัยวะ ให้จ่ายแก่สมาชิก

4

เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุ เจ็บป่ วย
รายละ 500 บาท

ยี่นภายใน 120 วันที่ออกจาก
สถานพยาบาลปี ละ 1 ครั้ง

5

เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก
รายละ 1,000 บาท

ยื่นภายใน 120 วันตั้งแต่วนั คลอด

6
7

สวัสดิการสาหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด รายละ 2,000
บาท
สวัสดิการมงคลสมรส รายละ 1,000 บาท

ยื่นภายใน 120 เมื่อมีอายุครบ 50 ปี
บริ บูรณ์แต่ไม่ถึง 51 ปี
ยี่นภายใน 120 วันนับจากวันจดทะเบียน
สมรส

8

สวัสดิการเพื่ออุปสมบท รายละ 1,000 บาท

ยื่นภายใน 120 วันนับจากวันลาสิ กขา

2

3

9

10

สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย
- กรณี ธรณี พิบตั ิ รายละ 5,000 บาท
- กรณี อุทกภัยหรื อวาตภัยหรื ออัคคีภยั (มีประกัน)
รายละ 5,000 บาท
- กรณี อุทกภัยหรื อวาตภัยหรื ออัคคีภยั (ไม่มี
ประกัน)
รายละ 10,000 บาท
เงินสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
รายละ 500 บาท

ยื่นภายใน 120 วันที่ถึงแก่กรรม

ยื่นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วนั ที่ประสบ
สาธารณภัย

หลักฐานเอกสาร
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
สาเนาคาสั่งให้ลาออกจากราชการ
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านสมาชิก/
ผูอ้ นุบาล
ใบรับรองแพทย์
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านสมาชิก/ผูร้ ับ
ผลประโยชน์
สาเนาใบมรณะบัตร
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านสมาชิก
ใบรับรองแพทย์
อื่นๆ (ระบุ) ...............................
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้าน
สาเนาใบสู ติบตั ร
สาเนาทะเบียนสมรส
เอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านของ
คารับรองของกรรมการ/ผูบ้ งั คับบัญชา
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านสมาชิก
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาบันทึกการสมรส
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านสมาชิก
สาเนาหลักฐานใบลาอุปสมบทตาม
ระเบียบราชการ
อื่นๆ (ถ้ามี)
สาเนาบัตรและทะเบียนบ้านสมาชิก
รู ปถ่ายแสดงความเสี ยหาย 4 รู ป

ปี บัญชีละ 1 ครั้ง เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ATM COOP (เล่มสี แดง) ในวันทาการ
สุ ดท้ายของเดือนที่สมาชิกเกิด

หมายเหตุ
- อายุของสมาชิกตามระเบียบนี้ให้นบั เป็ นจานวนเต็มปี ของการเป็ นสมาชิกครั้งหลังสุ ด ไม่ว่าสมาชิกผูน้ ้ นั จะเคยเป็ นสมาชิกมาแล้วกีค่ รั้งก็ตาม
- ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสวัสดิการอื่นที่มิได้กาหนดไว้ระเบียบนี้ให้คณะกรรมการกาหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ
- การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ จะจ่ายได้ในไม่เกินเงินทุนสาธารณประโยชน์เท่าที่อยู่เท่านั้นเงินทุนสาธารณประโยชน์ซ่ ึ งที่ประชุม
ใหญ่จดั สรรไว้ตามข้อบังคับของสหกรณ์หมดลง หรื อมีจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้

