วันที่................เดือน...........................พ.ศ..............
เรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก
เรียน ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พุทธชินราช จากัด
ข้าพเจ้า.......................................................................................เลขประจาตัวสมาชิก................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................................................................................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อ................................................เป็ นจานวนเงิน................................บาท
โดยข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและหลักฐานประกอบการพิจารณาเป็ นไปตามระเบียบกาหนดไว้
ท้ายนี้แล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ............................................)

…………………………………….
ผูข้ อรับเงินสวัสดิการสมาชิก
เรี ยน ผูจ้ ดั การ
ตามที่.....................................................................................
เลขประจาตัวสมาชิก..................ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงิน
สวัสดิการสมาชิกเพื่อ.................................................................
ฝ่ ายทะเบียนสมาชิก ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องเรี ยบร้อย
แล้วตามระเบียบฯ จึงเห็นสมควรนาเสนอเพื่ออนุมตั ิจ่ายเงิน
สวัสดิการสมาชิกจานวนเงิน...............................................บาท
(.................................................................................................)
(ลงชื่อ)..................................................
เจ้าหน้าที่

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

เรี ยน เหรัญญิก
เพื่อโปรดนาเสนอขออนุมตั ิจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็ น
จานวนเงิน............................................บาท
(.....................................................................................)
(ลงชื่อ).................................
ผูจ้ ดั การ
เรี ยน ประธานกรรมการดาเนินการ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(ลงชื่อ)..................................
เหรัญญิก
อนุมตั ิให้เบิกจ่ายได้ แล้วนาแจ้งคณะกรรมการ
ดาเนิ นการเพื่อทราบต่อไป
(ลงชื่อ)..................................
ประธานกรรมการดาเนินการ

ส่ วนนีส้ ำหรับสมำชิกลง
นำม
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานการรับเงินสวัสดิการสมาชิก เป็ นจานวนเงิน................................................บาท
(..........................................................................................)
(ลงชื่อ)..................................................................ผูร้ ับเงินสวัสดิการสมาชิก
(..........................................................................................)
รำยละเอียดประกอบด้ ำนหลัง

ทุนกำรศึกษำ
ประเภทเรียนดี
ระดับประถมศึกษา 1,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษา 2,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา 2,500 บาท

ระยะเวลำขอทุน
ประกาศจาก
สหกรณ์

หลักฐานในการขอทุน
Oสาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก จานวน 1 ฉบับ
O.สาเนาหนังสื อรายงานผลการเรี ยนจานวน 1 ฉบับ
O สาเนาสูติบตั ร หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบุตร
จานวน 1 ฉบับ

ประเภททุนอุดหนุน
ระดับประถมศึกษา 1,500 บาท
ระดับมัธยมศึกษา 2,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา 2,500 บาท

สงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพสมาชิก

สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
พิบตั ิ

บาเหน็จสมาชิก

สมาชิกถึงแก่กรรมมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามเกณฑ์
ดังนี้
เป็ นสมาชิก 1 – 5 ปี ให้เงินสงเคราะห์รายละ 4,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 5 – 10 ปี ” ” 8,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 10 - 15 ปี ” ” 12,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 15 – 20 ปี ” ” 16,000 บาท
เป็ นสมาชิกเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป ” ” 20,000บาท
ถ้าสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุจากอุบตั ิเหตุให้มีสิทธิ์
ได้รับเป็ นสองเท่าของอัตราที่กาหนดไว้
คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกถึงแก่กรรม
ด้วยสาเหตุใดๆรวมทั้งอุบตั ิเหตุมีสิทธิ์ได้รับครึ่ งหนึ่งของ
อัตราที่กาหนดไว้
บิดา มารดา สมาชิกถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุใดๆรวมทั้ง
อุบตั ิเหตุ มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพรายละ
1,000 บาท
สมาชิกประสบภัยพิบตั ิ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย
ที่เกิดแก่ที่อยูอ่ าศัย (ไม่รวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สิน
ที่อยูภ่ ายนอกบ้าน) ได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 5,000
บาท

สมาชิกที่ส่งค่าหุน้ รายเดือนติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 120
งวด จะได้รับเงินบาเหน็จสมาชิกรายละ 2,000 บาท ส่ วน
ปี ที่เกินนั้นจะให้เพิม่ ปี ละ 200 บาท แต่ถา้ อายุการเป็ น
สมาชิกไม่ครบ 1 ปี ให้นบั จานวนเดือน ถ้าเศษครบ 6
เดือนนับเป็ นหนึ่งปี เศษต่ากว่า 6 เดือนไม่นบั ให้

ระยะกำรพิจำรณำ
หลังจากปิ ดรับการ
รับสมัครแล้ว 1
เดือนจะประกาศผู้
ได้รับทุนทาง
สานักงานสหกรณ์
และเวปไซด์
ระยะเวลาขอทุน
ภายในกาหนด 90
วัน หลังจาก
เสี ยชีวติ

ระยะการพิจารณา
ประธานกรรมการ
เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิจ่าย

หมำยเหตุ 1.หากเลยกาหนดถือว่าสละสิ ทธ์
2.สมาชิกที่ได้รับทุนไปแล้วจะต้องรออีก 1 ปี เพื่อยืน่
ขอรับทุนใหม่

หลักฐำนในกำรขอทุน
O สาเนาใบมรณะบัตร จานวน 1 ฉบับ
O สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก จานวน 1 ฉบับ
O สาเนาใบสมรส จานวน 1 ฉบับ(คู่สมรสเสี ยชีวติ )
O สาเนาบันทึกประจาวันของกรมตารวจ จานวน 1 ฉบับ(กรณี
อุบตั ิเหตุ) จานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ 1. สมาชิกที่ขอรับทุนต้องเป็ นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี
2. หากเลยกาหนดถือว่าสละสิ ทธ์

ระยะเวลาขอทุน
หลังจากประสบ
ภัยพิภยั ไม่เกิน 60
วัน
ระยะการพิจารณา
คณะกรรมการ
ดาเนินงานสหกรณ์
เป็ นผูอ้ นุมตั ิจ่าย

หลักฐำนกำรขอทุน
Oสาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
Oรู ปถ่ายความเสี ยหายของที่อยูอ่ าศัย

ระยะเวลาขอทุน
เมื่อสมาชิก
เกษียณอายุหรื อขอ
ลาออกจากราชการ
ติดต่อโดยตรงที่
สหกรณ์ฯ

หลักฐำนในกำรขอทุน
Oสาเนาคาสัง่ หรื อประกาศให้ลาออกจากราชการหรื องานประจา

ระยะการพิจารณา
ประธานกรรมการ
เป็ นผูพ้ ิจารณา
อนุมตั ิจ่าย

หมายเหตุ 1. สมาชิกที่ขอรับทุนต้องเป็ นสมาชิกอย่างน้อย 1 ปี
2. หากเลยกาหนดถือว่าสละสิ ทธ์

หมายเหตุ 1.สมาชิกขอรับทุนต้องเป็ นสมาชิกติดต่อกันอย่างน้อย
10 ปี ขึ้นไป
2.หากเลยกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์

