
 

 
 

แบบค ำขอสวัสดิกำรและสงเครำะหแ์ก่สมำชิกและครอบครวัสมำชกิ 

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูสงขลำ จ ำกัด 
 

                                                                                                                   
                                                                                                                                              วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ..................... 
          ขา้พเจา้ (ช่ือ-สกลุ).........................................................................................................รหสัสมาชิก............................................................. 
หมายเลขประจ าตวัประชาชน........................................................ สถานท่ีอยู ่หรือ ท่ีท างาน.................................................................................. 
ต าบล................................ อ าเภอ............................... จงัหวดั..............................โทรศพัท.์.................................มือถือ........................................... 

           ขอรับสวสัดิการ เร่ือง ................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                      
                                                                                                       ลงช่ือ    ........................................................   
 

                                                                                       (............................................................)   
กรณีมอบฉันทะ 
          ขา้พเจา้.....................................................................................ขอมอบฉนัทะให.้....................................................................................                  
หมายเลขประจ าตวัประชาชน................................................................................เป็นผูรั้บเงินแทน  โดยในการน้ี ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบ              
เสมือนไดก้ระท าดว้ยตนเองทั้งส้ิน 
 
 

                                                     ลงช่ือ   ..........................................................                  ลงช่ือ    ......................................................... 
 

                                                                (..........................................................)                             (........................................................)      
                                                                                ผูม้อบฉนัทะ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

หมำยเหตุ   กรณีมอบฉันทะรับเงนิให้แนบ  ส ำเนำบตัรประจ ำตัวผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำ 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่                          รำยกำรรับ จ ำนวนเงนิ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ไดต้รวจสอบแลว้สมาชิกรายน้ี 

   เป็นสมาชิก ............ปี.........เดือน 
   ไม่ขาดส่งหุน้/หน้ีในรอบปีทางบญัชี    
    ขอรับภายในไม่เกิน180วนั 
 
 

     ลงช่ือ   .................................................   

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน ..........คืน      (ไม่เกิน60 คืน ต่อปี)  

  เงินขวญัถุงบุตร  

   ออกจากงาน 
               เป็นสมาชิกเม่ือวนัท่ี....................................รวม.........ปี........เดือน 
              มีหุน้..................................บาท 

 

 

  ประสบภยัพิบติั  

  ทุพพลภาพ หรือคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  

   ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม    ผู้ตรวจสอบ 
        
      ลงช่ือ..................................................... 

   สมาชิกถึงแก่กรรม   หรือสาบสูญตามค าสัง่ศาล           
 ค่าท าศพ 
                                                   เป็นสมาชิก...........ปี..........เดือน 
                                                   มีหุน้ จ านวน..............................บาท 
                                              เงินฝาก...........................บาท (ก่อน30 วนั) 
                                              อุบติัเหตุ   50,000 บาท 

 

 

 ผู้อนุมตั ิ
        
     ลงช่ือ...................................................... 

 
 

รวมรับ  



 

เอกสำรประกอบกำรรับสวัสดกิำร 
รำยกำร เอกสำรแนบประกอบค ำขอ 

1. เงินขวญัถงุบตุรสมาชิก  คนละ 1,000 บาท  
    จ่ายโดยโอนเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ ์

1.ส าเนาสตูิบตัรของบตุร 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิก 
3.ส าเนาทะเบียนสมรส หรอืหนงัสอืรบัรองบตุร  
  (กรณีบิดาเป็นผูข้อเบิก) และสมดุเงินฝากสหกรณ ์

2. เงินชว่ยเหลอืคา่รกัษาพยาบาล คืนละ  300 บาท 
     

1.ใบรบัรองแพทย ์ระบุวนัเข้ำ-ออก ชดัเจน จากโรงพยาบาล                                   
   และส าเนาบตัรประชาชนสมาชิก 

3. เงินช่วยเหลอืสมาชิกประสบภยัพิบตัิ  กรณีบา้นพกัอาศยัสมาชิก 
    เสยีหายตัง้แต่  50,000-100,000 บาท  จ่าย 15,000 บาท 
                   เกิน  100,000 บาท               จ่าย 30,000 บาท 

1.ภาพถ่ายแสดงภาพความเสยีหายของที่พกั 
2.ส าเนาทะเบียนบา้นสมาชิก (บา้นท่ีเกิดเหต)ุ 
3.ใบแจง้ความ( ระบบุา้นเลขที่ ที่เกิดเหตชุดัเจน) 

4. เงินชว่ยเหลอืสมาชิกทพุพลภาพ หรอืคนไรค้วามสามารถ   
    หรอืเสมือนไรค้วามสามารถตามค าสั่งศาล จ่าย 10,000 บาท 

1.ใบรบัรองแพทย ์ระบวุา่ทพุพลภาพ หรอืค าสั่งศาล 
2.ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกและผูอ้นบุาล 

5. เงินชว่ยเหลอืสมาชิกถึงแก่กรรม หรอืสาบสญูตามค าสั่งศาล 
    5.1 จ่ายเงินชว่ยเหลอืคา่ท าศพ 10,000 บาท 
    5.2 จ่ายตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
    5.3 จ่ายตามการถือหุน้   
ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตามการถือหุน้ 
    6 เดือน -2 ปี   จ่าย 10,000   10,000-30,000   จ่าย 10,000 

    เกิน   2-5 ปี    จ่าย 35,000   30,010-80,000   จ่าย 30,000 
    เกิน  5-10 ปี   จ่าย 45,000   80,010-130,000 จา่ย 40,000 

    เกิน 10-15ปี   จ่าย 55,000 130,010-180,000 จา่ย 45,000 

    เกิน15-20 ปี   จ่าย 65,000  180,010-230,000 จา่ย 55,000 
    เกิน 20-25 ปี   จ่าย 75,000  230,010-280,000 จา่ย 65,000 

    เกิน 25-30 ปี   จ่าย 85,000  เกิน 280,010        จ่าย 75,000 

    เกิน 30 ปี        จ่าย 95,000 ถงึแก่กรรมเน่ืองจำกอุบัติเหตุ
จ่าย  50,000 

    5.4 เงินช่วยเหลอืตามเงินฝาก  300,000-500,000 จ่าย10,000 บาท 
                                                      เกิน   500,000 จ่าย 20,000 บาท 

 
1.ส าเนามรณะบตัร หรอืค าสั่งศาล  
2.ส าเนาทะเบียนบา้น (ฉบบัประทบัตราตาย)                                      
   และส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกผูถ้ึงแก่กรรม 
3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวั                                  
   ของทายาทหรอืผูร้บัโอนประโยชน ์
4.ส าเนาทะเบียนสมรส  
5.ส าเนาเอกสารการเปลีย่นช่ือ -นามสกลุ 
   (พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั) 
6 ส าเนาใบมรณะบตัรทายาทท่ีถงึแก่กรรม 
7.ส าเนาสมดุธนาคารกรุงไทย ของผูร้บัเงิน(ถา้มี) 
8.เอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. เงินชว่ยเหลอืบคุคลในครอบครวัสมาชิกถงึแก่กรรม  
    (บิดา มารดา คูส่มรส หรอืบตุร)  ศพละ 5,000 บาท 

1.ส าเนาใบมรณะบตัร     2.ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิก 

3.ส ำเนำทะเบียนบ้ำนสมำชิก   4.ส าเนาทะเบียนสมรส 
5.ส าเนาทะเบียนบา้นบตุร (กรณีบตุรถึงแกก่รรม) 

7. เงินช่วยเหลอืสมาชิกออกจากงาน  
ระยะเวลา ไดร้บัเงิน จ านวนหุน้ ไดร้บัเงิน 
10 - 15 ปี 4,000 บาท 200,000-300,000 4,000 บาท 
เกิน 15 ปี 6,000 บาท เกิน 300,000 6,000 บาท  

 

1.ส าเนาค าสั่งทีแ่สดงวา่ออกจากงาน   หรอืเกษียณ                                                        
   หรอืหนงัสอืถอดถอน(กรณีเอกชน)  
 

 

1. สมาชิกขอรบัสวสัดิการ ตอ้งเป็นสมาชิกไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ตอ้งไมข่าดสง่คา่หุน้รายเดือน                                                                               
       และหรอืคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ในรอบปีทางบญัชี  เวน้แตเ่งินโบนสัสมาชิกอาวโุส 
2.    ยืน่ขอรับภำยใน 180 วนั นบัแตว่นัท่ีสทิธิเรยีกรอ้งเกิดขึน้ 

 3.    กรณีสมาชิกถงึแกก่รรมหรอืทพุพลภาพ  สหกรณฯ์ สงวนสทิธ์ิ น าเงินสวสัดกิารช าระหนีใ้หส้มาชิก 


