
 ทุนการศกึษาบตุรสมาชกิ : เพื่อส่งเสริมการศึกษาใหแ้ก่บุตรสมาชิก โดยจะประกาศรายละเอียดใหท้ราบเป็น
ปีๆ ไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
 1.  ระดบัประถมศึกษา  ทุนละ   1,500  บาท   
 2.  ระดบัมธัยมศึกษา ทุนละ 2,000  บาท   
 3.  ระดบัอุดมศึกษา  ทุนละ 2,500  บาท   
 4.  ระดบัปริญญาโท  ทุนละ 5,000  บาท 
 เอกสารหลักฐานตามประกาศฯ 

 
  สวสัดกิารสมาชกิอายุครบ 60 ปี : เม่ือสมาชิกมีอายคุรบ 60 ปี สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการในเดือนตุลาคม
ของปีนั้น ๆ ตามระเบียบฯ ดงัน้ี 
 1. เป็นสมาชิกตั้งแต่      6  ปี ถึง 10 ปี  ไดรั้บเงินจาํนวน   8,000  บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกินกวา่ 10 ปี ถึง 15 ปี   ไดรั้บเงินจาํนวน 10,000  บาท 
 3. เป็นสมาชิกเกินกวา่ 15 ปี ถึง 20 ปี   ไดรั้บเงินจาํนวน 12,000  บาท 
 4. เป็นสมาชิกเกินกวา่ 20 ปี ถึง 25 ปี   ไดรั้บเงินจาํนวน 14,000  บาท 
 5. เป็นสมาชิกเกินกวา่ 25 ปี ถึง 30 ปี   ไดรั้บเงินจาํนวน 16,000  บาท 
 6. เป็นสมาชิกเกินกวา่ 30 ปี ถึง 35 ปี   ไดรั้บเงินจาํนวน 18,000  บาท 
 7.  เป็นสมาชิกเกินกวา่ 35 ปีข้ึนไป       ไดรั้บเงินจาํนวน 20,000  บาท 
 ย่ืนขอรับเงินสวัสดิการตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่ได้สทิธิ์น้ัน พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตัว

ประชาชน สาํเนาทะเบยีนบ้านอย่างละ 1 ฉบบั 
 

  สวสัดกิารเกื้อกูลสมาชกิอาวุโส : เม่ือสมาชิกอาย ุ65 ปีข้ึนไป และมีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 20 ปี ไม่เคยผิดนดัการชาํระเงินสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการเขา้บญัชีท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์โดยจะแจง้
ใหท้ราบเป็นปีๆ ไป 
 ย่ืนขอรับเงินสวัสดิการตั้งแต่เดือนตุลาคมถงึเดือนธนัวาคมของปีที่ได้สทิธิ์น้ัน พร้อมสาํเนา

บตัรประจาํตัวประชาชน สาํเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบบั 

 
  เงินช่วยเหลอืสมาชิกประสบภัยร้ายแรง : เม่ือสมาชิกประสบภยัร้ายแรงจากภยัธรรมชาติ หรือภยัจากการก่อ
การร้าย หรืออุบัติเหตุร้ายแรง โดยจะให้ความช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2,000 บาท เวน้แต่คณะกรรมการ
อาํนวยการมีความเห็นว่าสมควรให้ไดรั้บเงินช่วยเหลือมากกว่า 2,000 บาท ให้เสนอคณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาอนุมติัเป็นรายๆ ไป ทั้งน้ี ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท 
 สมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอรับเงินสวสัดิการตามระเบียบน้ี ให้ยื่นความจาํนงขอรับเงินตามระเบียบน้ี
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีประสบเหตุ พร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 



 6.1 สมาชิกท่ีมีความประสงคข์อรับเงินช่วยเหลืออนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
  6.1.1   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้
  6.1.2 ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์น กรณีทรัพยสิ์นเสียหาย 
  6.1.3 ใบแสดงรายการมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์น 
  6.1.4 หลกัฐานการแสดงสิทธ์ิครอบครองในทรัพยสิ์น กรณีทรัพยสิ์นเสียหาย 
  6.1.5 ใบรับรองแพทยแ์ถลงอาการ และรายการแสดงค่าใชจ่้ายการรักษาตวั กรณีไดรั้บบาดเจบ็ 
  6.1.6 หนงัสือรับรองของกรรมการประจาํหน่วยตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
  6.1.7 สาํเนาประกาศเขตพื้นท่ีภยัพิบติั 
 6.2 สมาชิกท่ีมีความประสงคข์อรับเงินช่วยเหลือ อนัเน่ืองมาจากภยัก่อการร้าย ให้แนบเอกสารหลกัฐาน 
ดงัน้ี 
  6.2.1   สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้
  6.2.2 ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์น กรณีท่ีทรัพยสิ์นถูกทาํลาย 
  6.2.3 ใบแสดงรายการมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์น 
  6.2.4 หลกัฐานการแสดงสิทธ์ิครอบครองในทรัพยสิ์น กรณีทรัพยสิ์นเสียหาย 
  6.2.5 ใบรับรองแพทยแ์ถลงอาการ และรายการแสดงค่าใชจ่้ายการรักษาตวั กรณีถูกทาํร้าย 
  6.2.6 บนัทึกประจาํวนัจากสถานีตาํรวจทอ้งท่ีเกิดเหตุ   
 6.3 สมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือ อนัเน่ืองมาจากการประสบอุบติัเหตุร้ายแรง ให้แนบ
เอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
  6.3.1   สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้
  6.3.2 ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์น กรณีทรัพยสิ์นเสียหาย  
  6.3.3 ใบแสดงรายการมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์น 
  6.3.4 หลกัฐานการแสดงสิทธ์ิครอบครองในทรัพยสิ์น กรณีทรัพยสิ์นเสียหาย 
  6.3.5 ใบรับรองแพทยแ์ถลงอาการ และรายการแสดงค่าใชจ่้ายการรักษาตวั กรณีไดรั้บบาดเจบ็ 
  6.3.6 บนัทึกประจาํวนัจากสถานีตาํรวจทอ้งท่ีเกิดเหตุ  (ถา้มี) 
 
 กองทุนช่วยเหลอืสมาชกิประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นท่ี : สหกรณ์ใหค้วามช่วยเหลือ ดงัน้ี 
(1) กรณีประสบเหตุไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือ ดงัน้ี 
 - ตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลเกินกวา่ 7 วนัข้ึนไป ใหไ้ดรั้บเงินรายละไม่เกิน 3,000 บาท 
 - กระดูกไหปลาร้า/ขากรรไกร/แขนหกั สูญเสียน้ิวท่ีไม่ใช่น้ิวหวัแม่มือ ใหไ้ดรั้บเงินรายละไม่เกิน 4,000 บาท 
 - ขาหกั  สูญเสียน้ิวหวัแม่มือ ใหไ้ดรั้บเงินรายละไม่เกิน 5,000 บาท 
 - สูญเสียน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ีขา้งเดียวกนั สูญเสียอวยัวะ ตา แขน ขา มือ เทา้ จาํนวนหน่ึงขา้ง ให้ไดรั้บเงิน
รายละไม่เกิน 6,000 บาท 



 - สูญเสียตา แขน ขา มือ เทา้ อยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้ง 2 ขา้ง หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่รวมกนัแลว้เป็นสองขา้ง 
ใหไ้ดรั้บเงินรายละไม่เกิน 7,000 บาท 
(2) ทุพพลภาพ ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 7,000 บาท 
(3) เสียชีวิต  ใหไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 10,000 บาท 
 สมาชิกท่ีมีความประสงคข์อรับเงินช่วยเหลือ อนัเน่ืองมาจากภยัก่อการร้าย ใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 1)   สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้
 2) ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์น กรณีท่ีทรัพยสิ์นถูกทาํลาย 
 3) ใบแสดงรายการมูลค่าความเสียหายของทรัพยสิ์น 
 4) หลกัฐานการแสดงสิทธ์ิครอบครองในทรัพยสิ์น กรณีทรัพยสิ์นเสียหาย 
 5) ใบรับรองแพทยแ์ถลงอาการ และรายการแสดงค่าใชจ่้ายการรักษาตวั กรณีถูกทาํร้าย 
 6) บนัทึกประจาํวนัจากสถานีตาํรวจทอ้งท่ีเกิดเหตุ   
 7) หนงัสือรับรอง 3 ฝ่าย 

 
 ประกนัชวิีตกลุ่ม : เพื่อเป็นการประกนัเงินกู ้และเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ครอบครัวสมาชิก ใหส้มาชิกท่ี
เป็นหน้ีมากกว่าทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูต่อ้งเขา้ร่วมโครงการ ส่วนสมาชิกท่ีไม่มีหน้ีจะสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการก็ได ้
โดยสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัรายปีเอง (อตัราเบ้ียประกนัรายปีข้ึนอยู่กบัการสอบราคาซ้ือ
กรมธรรม)์ ทั้งน้ี การทาํประกนัชีวิตกลุ่มจะถือกรมธรรมต่์อเน่ืองโดยอตัโนมติั เวน้แต่สมาชิกท่ีไม่มีหน้ีรายใด
ประสงคท่ี์จะลาออกจากโครงการใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสหกรณ์ สหกรณ์จะถอดช่ือออกจากกรมธรรม์
ในปีต่อไป  
 ย่ืนขอรับค่าสนิไหมทดแทนได้ที่ฝ่ายธุรการ 

 
 สวสัดิการเงินสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพสมาชิก และคู่สมรส   
 เม่ือสมาชิกหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพให้ผูมี้สิทธ์ิรับเงินตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
 1.  เป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเขา้ถึง 5 ปี ไดรั้บเงินสงเคราะห์ฯ จาํนวน 6,000 บาท 
 2. เป็นสมาชิกเกินกวา่ 5 ปีข้ึนไป ใหไ้ดรั้บเพิ่มปีละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 22,000 บาท 
 กรณีท่ีสมาชิกและคู่สมรสต่างก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ หากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงถึงแก่กรรม พึงให้ได้รับเงิน
สงเคราะห์จากสิทธิของทั้งสองฝ่ายรวมกนั 
 ย่ืนขอรับเงินสงเคราะห์ศพ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
 1)   สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้
 2) สาํเนาทะเบียนบา้น (ประทบัคาํวา่ “ตาย”) 
 3) สาํเนาทะเบียนสมรส 



 4) สาํเนาบตัรประจาํตวั สาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บเงิน 

 
 เงินสงเคราะหส์มาชิกถึงแก่กรรม    
 เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิกถึงแก่กรรมเท่ากบัอายกุารเป็นสมาชิกคูณดว้ย 
18,000 บาท และอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ให้ไดรั้บเงินสงเคราะห์จาํนวน 200,000 บาท เวน้แต่
สมาชิกซ่ึงไดสิ้ทธ์ิการเป็นสมาชิกก่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ไดรั้บเงินสงเคราะห์จาํนวน 200,000 บาท โดย
จะจ่ายใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีสมาชิกตั้งใหเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
(2) ถา้สมาชิกไม่ไดต้ั้งผูรั้บผลประโยชน์  กใ็หจ่้ายแก่ทายาทตามกฎหมายของสมาชิก 

 ย่ืนขอรับเงินสงเคราะห์ศพ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
 1)   สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้
 2) สาํเนาทะเบียนบา้น (ประทบัคาํวา่ “ตาย”) 
 3) สาํเนาบตัรประจาํตวั สาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผลประโยชน์ 
 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ์         
 สหกรณ์มีนโยบายการประกนัเงินกู ้และจดัเป็นสวสัดิการเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่ครอบครัว
สมาชิก โดยใหส้มาชิกสหกรณ์ตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฯ เวน้แต่สมาชิกท่ีไดสิ้ทธ์ิการเป็นสมาชิกอยูก่่อนวนัท่ีถือ
ใชข้อ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ.2553 และไม่มีหน้ีให้เป็นโดยสมคัรใจ ทั้งน้ี สมาชิกสมาคมฯ จะตอ้งจ่ายเงินค่าสมคัร 
50 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (7 ศพ) 210 บาท และค่าบาํรุงรายปี 50 บาท กล่าวคือ ในแรกเขา้สมาชิกจะตอ้ง
จ่ายเงิน 310 บาท และระหว่างปีเมื่อสมาชิกสมาคมฯ ถึงแก่กรรม สมาคมฯจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพๆ ละ 
30 บาท และแต่ละปีจะเกบ็เงินบาํรุงรายปีๆ ละ 50 บาท 
 ย่ืนขอรับเงินฌาปนกจิสงเคราะห์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
 1)   สาํเนาบตัรประจาํตวั หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้
 2) สาํเนาทะเบียนบา้น (ประทบัคาํวา่ “ตาย”) 
 3) สาํเนาบตัรประจาํตวั สาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บผลประโยชน์ 
 
 
 


