
สวัสดิการของสหกรณ์
1. ทนุการศึกษาบุตรสมาชกิ

ระดบัประถมศึกษา       ทนุละ   1,500   บาท
ระดบัมธัยมศึกษา        ทนุละ   2,000  บาท
ระดบัอุดมศึกษา          ทนุละ   2,500  บาท
ระดบัปรญิญาโท          ทนุละ   5,000  บาท

เพื�อสง่เสรมิการศึกษา โดยแบง่เป�น 4 ระดับ ดังนี�

เอกสารหลักฐานตามประกาศฯ

2. สวสัดิการสมาชกิอายุครบ 60 ป�

เป�นสมาชกิตั�งแต่     6  ป�   ถึง   10 ป�  ได้รบัเงินจาํนวน   8,000  บาท
เป�นสมาชกิเกินกวา่  10  ป�  ถึง   15 ป�  ได้รบัเงินจาํนวน  10,000  บาท
เป�นสมาชกิเกินกวา่  15  ป�  ถึง  20 ป�  ได้รบัเงินจาํนวน  12,000  บาท
เป�นสมาชกิเกินกวา่  20 ป�  ถึง  25 ป�  ได้รบัเงินจาํนวน  14,000  บาท
เป�นสมาชกิเกินกวา่  25 ป�  ถึง  30 ป�  ได้รบัเงินจาํนวน   16,000  บาท
เป�นสมาชกิเกินกวา่  30 ป�  ถึง  35 ป�  ได้รบัเงินจาํนวน   18,000  บาท
เป�นสมาชกิเกินกวา่  35 ป�ขึ�นไป          ได้รบัเงินจาํนวน  20,000  บาท

เมื�อสมาชกิมอีายุครบ 60 ป� สหกรณ์จะจา่ยเงินสวสัดิการในเดือนตลุาคมของป�นั�น ๆ 
ตามระเบยีบสหกรณฯ์ ดังนี�

ยื�นขอรบัเงินสวสัดกิารตั�งแต่เดือนตลุาคมของป�ที�ได้รบัสทิธิ�นั �น พรอ้มสาํเนาบตัร
ประจาํตัวประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั

3. สวสัดิการเกื�อกลูสมาชกิอาวุโส

อายุครบ  65 ป�                                            ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดกิารไมเ่กิน    1,000 บาท
อายุครบ  70 ป� 75 ป� 80 ป� 85 ป� 90 ป� 95 ป�  ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดกิารไมเ่กิน      500 บาท
อายุครบ 100 ป�                                            ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดกิารไมเ่กิน    1,000 บาท

เมื�อสมาชกิอายุครบ 65 ป� 70 ป� 75 ป� 80 ป� 85 ป� 90 ป� 95 ป� 100 ป�  และเป�นสมาชกิ
สหกรณม์าแล้วไมน่้อยกวา่ 20 ป� ไมเ่คยผดินดัการชาํระหนี�ในรอบ 2 ป�บญัช ีโดยจะจา่ย
ใหต้ามระเบยีบ ดงันี�

ทั�งนี� สมาชกิที�มสีทิธิ�รบัเงินสวสัดิการ (นบัป� พ.ศ.เกิด) ยื�นคําขอรบัเงินสวสัดิการตั�งแต่
เป�ดทําการวนัแรกของป�ถึงวนัทําการสดุท้ายของป�บญัชทีี�ได้รบัสทิธิ� พรอ้มสาํเนาบตัร
ประจาํตัวประชาชน สาํเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั และสมุดบญัชเีงินฝากที�สมาชกิมี
อยูใ่นสหกรณ์
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4. สวสัดิการชว่ยเหลือสมาชกิประสบภัยรา้ยแรง

สาํเนาบตัรประจาํตัว และสาํเนาทะเบยีนบา้นของสมาชกิ
ภาพถ่ายความเสยีหาย และใบแสดงมูลค่าความเสยีหายของทรพัยส์นิ
สาํเนาบนัทึกประจาํวนัจาก สภ.ในท้องที�เกิดเหตุ
หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ�ครอบครองทรพัยส์นิที�เสยีหาย ทั�งนี� จะต้องเป�น
ทรพัยส์นิของสมาชกิเท่านั�น
กรณ ีไดร้บับาดเจบ็ใหแ้นบใบรายงานแพทย ์และรายการแถลงค่าใชจ้า่ยการรกัษา
พยาบาลจากโรงพยาบาล

เมื�อสมาชกิประสบภัยรา้ยแรง ซึ�งเป�นภัยธรรมชาติ หรอืภัยการก่อการรา้ย หรอื
อุบติัเหตรุา้ยแรง โดยสมาชกิยื�นคําขอรอ้งพรอ้มหลักฐานต่อคณะกรรมการพจิารณา
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัเกิดเหต ุดังนี�

5. สวสัดิการชว่ยเหลือสมาชกิประสบเหตจุากความไมส่งบในพื�นที�ฯ

ภาพถ่ายความเสยีหายของทรพัยส์นิ และรายการแสดงมูลค่าความเสยีหายของ
ทรพัยส์นิ
กรณไีดร้บับาดเจบ็ ต้องแนบใบรายงานแพทยแ์ถลงอาการ และรายการแสดง      
 ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาล
สาํเนาบนัทึกประจาํวนัจาก สภ. ในท้องที�เกิดเหต ุและหนงัสอืรบัรองจากคณะ
กรรมการ 3 ฝ�าย

สหกรณ ์จะใหค้วามชว่ยเหลือแล้วแต่กรณีที�กําหนดไวใ้นระเบยีบฯ โดยใหส้มาชกิยื�น
คํารอ้งพรอ้มด้วยหลักฐาน ดังนี�

6. สวสัดิการเงินสงเคราะห์เกี�ยวกับการศพสมาชกิและคู่สมรส

 เป�นสมาชกิตั�งแต่แรกเขา้ถึง 5 ป� ได้รบัเงินสงเคราะหฯ์ จาํนวน 6,000 บาท
เป�นสมาชกิเกินกวา่ 5 ป� ขึ�นไป ใหไ้ดร้บัเพิ�มป�ละ 1,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 22,000 บาท

เมื�อสมาชกิหรอืคู่สมรสสมาชกิถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจา่ยเงินสงเคราะหเ์กี�ยวกับการศพ
ใหผู้ม้สีทิธิ�รบัเงินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี�

1.
2.
กรณ ีสมาชกิและคู่สมรสต่างเป�นสมาชกิสหกรณ์ หากฝ�ายหนึ�งถึงแก่กรรมพงึใหไ้ด้รบั
เงินสงเคราะหจ์ากสทิธิ�ของทั�งสองฝ�ายรวมกัน
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7. เงินสวสัดิการสมาชกิถึงแก่กรรม
เมื�อสมาชกิถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจา่ยเงินสวสัดิการใหเ้ท่ากับอายุการเป�นสมาชกิคณู
ดว้ย 18,000 บาท และอายุการเป�นสมาชกิตั�งแต่ 10 ป�ขึ�นไป ใหไ้ด้รบัเงินสวสัดิการจาํนวน
200,000 บาท เวน้แต่สมาชกิซึ�งได้สทิธิ�การเป�นสมาชกิก่อนวนัที� 30 พฤศจกิายน 2552
ไดร้บัเงินสวสัดกิารจาํนวน 200,000 บาท

8. ประกันชวีติกลุ่ม
     สหกรณจ์ดัโครงการประกันชวีติกลุ่ม (อบ.2) เพื�อการประกันเงินกู้ และเสรมิสรา้ง
ความมั�นคงใหแ้ก่ครอบครวัสมาชกิ โดยบงัคับใหส้มาชกิที�เป�นหนี�มากกวา่ทนุเรอืนหุน้
ที�มอียูต้่องเขา้รว่มโครงการ หรอืสมาชกิที�ไมม่หีนี�แต่สมคัรใจเขา้รว่มโครงการได้ โดย
สมาชกิที�เขา้รว่มโครงการต้องจา่ยเบี�ยประกันรายป� (อัตราเบี�ยประกันรายป�ขึ�นอยูกั่บ
การสอบราคา)
     ทั�งนี� การทําประกันชวีติกลุ่มจะถือกรมธรรมต่์อเนื�องโดยอัตโนมติั เวน้แต่สมาชกิ
ที�ไมม่หีนี�รายใดประสงค์ที�จะลาออกจากโครงการนี� ใหแ้จง้การลาออกเป�นลายลักษณ์
อักษรต่อสหกรณภ์ายในกําหนดที�สหกรณ์สาํรวจขอ้มูล

9. สวสัดิการเพื�อการมงคลสมรสของสมาชกิ

สมาชกิแสดงความประสงค์ขอรบัเงินมงคลสมรสตามแบบที�สหกรณ์กําหนด
ภายใน 60 วนั นบัตั�งแต่วนัที�จดทะเบยีนมงคลสมรส เมื�อพน้กําหนดนี�แล้วเป�นอัน
หมดสทิธิ�
สมาชกิต้องแนบสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน หรอืบตัรประจาํตัวขา้ราชการ,
สาํเนาหนงัสอืทะเบยีนสมรส พรอ้มแสดงเอกสารหนงัสอืสมรสฉบบัจรงิ           
 ใหส้หกรณ์ตรวจสอบ
สมาชกิมสีทิธขิอรบัเงินมงคลสมรสได้เพยีงครั�งเดียว

สหกรณจ์ะจา่ยเงินสวสัดิการใหแ้ก่สมาชกิที�จดทะเบยีนสมรสถกูต้องตามกฎหมาย 
คู่ละ 1,000 บาท ในกรณีคู่สมรสเป�นสมาชกิทั�งคู่จะจา่ย 2,000 บาท ทั�งนี� ต้องเป�น
สมาชกิสหกรณม์าแล้วไมน่้อยกวา่ 3 ป� นับถึงวนัที�มสีทิธิ�
การขอรบัเงินมงคลสมรส

1.

2.

3.
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10. เงินสงเคราะห์เกี�ยวกับการศพสมาชกิสมทบ

 สาํเนาบตัรประจาํตัว (สมาชกิสมทบ)
 สาํเนาใบมรณะบตัร (สมาชกิสมทบ)
 สาํเนาบตัรประจาํตัว และสาํเนาทะเบยีนบา้นของทายาท
 กรณเีป�นคู่สมรสใหแ้นบสาํเนาทะเบยีนบา้น

เมื�อสมาชกิถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจา่ยเงินชว่ยเหลือเกี�ยวกับการศพรายละไมเ่กิน
1,000 บาท โดยใหแ้นบเอกสารดงันี�

1.
2.
3.
4.

11. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
     เพื�อเสรมิสรา้งสวสัดิการใหแ้ก่สมาชกิ สหกรณ์ได้จดัตั�งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยค์รูนราธวิาส จาํกัด โดยขอ้บงัคับ พ.ศ. 2553
กําหนดใหส้มาชกิที�เขา้ใหมต้่องเป�นสมาชกิสมาคมฯ นอกจากนี� สมาชกิที�กู้เงิน
สหกรณจ์ะต้องเป�นสมาชกิสมาคมฯ ด้วย เพื�อเป�นการประกันเงินกู้
     โดยแรกเขา้สมาชกิต้องจา่ยเงินค่าสมคัร 50 บาท เงินสงเคราะหล่์วงหน้า 
(7 ศพ) 210 บาท และค่าบาํรงุรายป� ๆ ละ 50 บาท และระหวา่งป�เมื�อสมาชกิถึงแก่
กรรมสมาคมฯ จะเรยีกเก็บเงินสงเคราะหศ์พ ๆ ละ 30 บาท

www.krunaracoop.com
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