จายใหกับทายาทสมาชิก กรณีที่สมาชิกถึงแกกรรมทุกกรณี โดยยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน
หลังจากสมาชิกถึงแกกรรม โดยพิจารณาจากอายุการเป(นสมาชิก
อายุการเป็ นสมาชิ กเกินกว่ า
ได้ รับเงิน (บาท)
ตังแต่

6 เดือน ถึง 1 ปี

20,000.-

เกินกว่ า 1 ปี

ถึง 3 ปี

50,000.-

เกินกว่ า 3 ปี

ถึง 5 ปี

100,000.-

เกินกว่ า 5 ปี

ถึง 10 ปี

150,000.-

เกินกว่ า 10 ปี

ถึง 15 ปี

200,000.-

เกินกว่ า 15 ปี ไม่ ถึง 20 ปี

250,000.-

20 ปี

300,000.-

เกินกว่ า 20 ปี

เพิ่มใหปละ 2,000.-

สหกรณ)ฯ จะจายเงินสงเคราะห)ศพสมาชิกสามัญ และครอบครัวสมาชิกสามัญ กรณีถึงแกกรรม โดย
มีวัตถุประสงค)เพื่อชวยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับการศพสมาชิกสามัญและครอบครัวสมาชิกสามัญ โดย
ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะห)ตามสิทธิ์ ดังนี้
ครอบครัว
สงเคราะห)ศพ
สมาชิกสามัญ

30,000.-

คูสมรส

20,000.-

บิดา - มารดา

20,000.-

บุตร (ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบุตรไร
ความสามารถตาม คําสั่งศาล)

20,000.-

สมาชิกสามัญที่ขาดสงเงินงวดชําระหนี้ และหรือคาหุนติดตอกัน 2 งวดในปบัญชีที่สมาชิก หรือบุคคลใน
ครอบครัว ถึงแกกรรม จะมิไดรับเงินสวัสดิการในปบัญชีนั้นๆ

เป(นเงินทุนสาธารณประโยชน)ที่จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป= เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่
ประสบภัยพิบัติ เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย สําหรับที่อยูอาศัยหรือเครื่องอุปโภค ดังนี้
1 ใหสมาชิกผูมีความประสงค5ขอรับเงินสาธารณประโยชน5ชวยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ เกี่ยวกับที่อยู
อาศัย แจงความประสงค5ขอรับเงินภายใน 30 วัน หลังจากประสบเหตุ
2 สหกรณ5ฯจะพิจารณาชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เฉพาะในรายที่ประสบเหตุ
กับที่อยูอาศัยของตนเองเทานั้น
3 สหกรณ5ฯจะพิจารณาจายเงินชวยเหลือในอัตรา ตั้งแต 500 บาทขึ้นไป แตไมเกิน 2,000 บาท

ใหเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกองทุนฯ ในปนั้นๆ มาจัดเป>น สวัสดิการใหแกสมาชิกและทายาท รวม 3 กรณี
1. จายใหสมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการในปนั้นๆ
2. จายใหสมาชิกที่ลาออกจากราชการกอนเกษียณและ มีอายุครบ 60 ปในปนั้น
3. จายใหทายาท เมื่อสมาชิกถึงแกกรรมในปนั้น
วิธีการคิดคํานวณ (ดอกเบี้ย 100%)
- สวนที่ 1 จํานวนเงิน 70% ตามจํานวนเวลาการเป>นสมาชิก
- สวนที่ 2 จํานวนเงิน 30% จายตามจํานวนหุน
ผูมีสิทธิรับเงินกองทุนฯตองยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน ของปนัน้ หากพนกําหนด
ถือวา สละสิทธิ์ จะขอรับเงินในปถัดไปไมได

ใหนําเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกองทุนฯในปนั้นๆมาจัดเป>นสวัสดิการใหแกทายาทสมาชิกเมื่อ
สมาชิก ถึงแกกรรมในรอบปนั้นๆจะไดรับเงินสวัสดิการฯ เทากันทุกราย แตตองไมเกิน รายละ 100,000
บาท
วิธีการคิดคํานวณ
สมาชิก 1 ราย ไดรับ = จํานวนเงินดอกเบี้ยกองทุนฯในป&นั้น
จํานวนสมาชิกที่ถึงแกกรรมในป&นั้น
สมาชิกที่จะไดรับการคุมครองฯจะตองเป>นสมาชิกสหกรณ5มาแลวไมนอยกวา 6 เดือนโดยทายาทผูมีสิทธิรับ
เงินกองทุน ตองยื่นเรื่องขอรับภายในปบัญชีถัดไปหลังการประชุมใหญ หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์

สหกรณ5ฯ จัดสวัสดิการประกันชีวิตกลุมใหกับสมาชิกทุกคน โดยวงเงินสูงสุดกรณีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ
ทายาทจะไดรับเงิน 230,000.- บาท

เงินทุนสวัสดิการเพือส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก สามัญ มาจากการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี และหรื อจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมติทีประชุมใหญ่ฯ หรื อเงินซึ งมีผบู ้ ริ จาคให้ ซึ งตามระเบียบฯ ให้จ่ายทุนละ
1,000.- บาท โดยสมาชิกสามัญทีมีบุตรกําลังศึกษา หรื อบุตรทีไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถตาม
คําสังศาลทีอยูใ่ นสถานศึกษามีสิทธิ ได้รับทุนรายละ 1 ทุนต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี8
• เป็ นบุตรสมาชิก สามัญ ยกเว้นบุตรบุญธรรม
• มีความประพฤติเรี ยบร้อย
• กําลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาของทางราชการหรื อเอกชนทีทางราชการรับรอง
• มีอายุต8 งั แต่ 3-25 ปี
• บุตรคนหนึงมีสิทธิ? ได้รับไม่เกิน 1 ทุน

สวัสดิการทุนเฉลิมพระเกียรติ รัชการที, 10
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการฯ นี8ให้กบั สมาชิกสามัญทีมีอายุครบ 65 ปี 70 ปี 75 ปี 80 ปี 85 ปี 90
ปี ในปี นั8นๆ สําหรับสมาชิกสามัญทีมีอายุ 91 ปี ขึ8นไป ให้ได้รับสิ ทธิ ตามระเบียบฯ ทุกปี และต้องมีอายุการ
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื องไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี จ่ายให้รายละ 5,000 บาท ในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกทีมี
สิ ทธิ ได้รับสวัสดิการแต่ละราย

สวัสดิการสํ าหรับสมาชิกผู้ไม่ มบี ุตร
สหกรณ5ฯ จะจายเงินสวัสดิการฯ นี้ใหกับสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป เป>นสมาชิกไมนอย
กวา 20 ป และตองไมเคยมีบุตร จะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ รายละ 3,000 บาท

สวัสดิการสํ าหรับสมาชิกทีเ, ป็ นโสด
สหกรณ5ฯ จะจายเงินสวัสดิการฯ นี้ใหกับสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต 55 ปขึ้นไป เป>นสมาชิกไมนอย
กวา 20 ป และตองครองตนเป>นโสดและไมเคยมีคูสมรสมากอน จะมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ รายละ 3,000 บาท

