แบบคำขอสวัสดิกำรและสงเครำะห์แก่สมำชิกและครอบครัวสมำชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลำ จำกัด
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล).........................................................................................................รหัสสมาชิก.............................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน........................................................ สถานที่อยู่ หรื อ ที่ทางาน..................................................................................
ตาบล................................ อาเภอ............................... จังหวัด..............................โทรศัพท์..................................มือถือ...........................................
ขอรับสวัสดิการ เรื่ อง .................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
(............................................................)
กรณีมอบฉันทะ
ข้าพเจ้า.....................................................................................ขอมอบฉันทะให้.....................................................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน................................................................................เป็ นผูร้ ับเงินแทน โดยในการนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
เสมือนได้กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
ลงชื่อ ..........................................................
(..........................................................)
ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)
ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมำยเหตุ กรณีมอบฉันทะรับเงินให้แนบ สำเนำบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนำ

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

รำยกำรรับ

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จานวน ..........คืน (ไม่เกิน60 คืน ต่อปี )
 เงินขวัญถุงบุตร
 ออกจากงาน
เป็ นสมาชิกเมื่อวันที่....................................รวม.........ปี ........เดือน
มีหุน้ ..................................บาท
 ประสบภัยพิบตั ิ
 ทุพพลภาพ หรื อคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
 ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม
 สมาชิกถึงแก่กรรม หรื อสาบสูญตามคาสัง่ ศาล
ค่าทาศพ
เป็ นสมาชิก...........ปี ..........เดือน
มีหุน้ จานวน..............................บาท
เงินฝาก...........................บาท (ก่อน30 วัน)
อุบตั ิเหตุ 50,000 บาท
รวมรับ

จำนวนเงิน สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
ได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกรายนี้
 เป็ นสมาชิก ............ปี .........เดือน
 ไม่ขาดส่งหุน้ /หนี้ในรอบปี ทางบัญชี
 ขอรับภายในไม่เกิน180วัน
ลงชื่อ .................................................
ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....................................................
ผู้อนุมตั ิ
ลงชื่อ......................................................

รำยกำร

เอกสำรประกอบกำรรับสวัสดิกำร
เอกสำรแนบประกอบคำขอ

1. เงินขวัญถุงบุตรสมาชิก คนละ 1,000 บาท
จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์

2. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล คืนละ 300 บาท
3. เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบตั ิ กรณีบา้ นพักอาศัยสมาชิก
เสียหายตัง้ แต่ 50,000-100,000 บาท จ่าย 15,000 บาท
เกิน 100,000 บาท
จ่าย 30,000 บาท
4. เงินช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ หรือคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถตามคาสั่งศาล จ่าย 10,000 บาท
5. เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคาสั่งศาล
5.1 จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทาศพ 10,000 บาท
5.2 จ่ายตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
5.3 จ่ายตามการถือหุน้
ตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
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 จ่าย 40,000
เกิน 10-15ปี จ่าย 55,000 130,010-180,000 จ่าย 45,000
เกิน15-20 ปี จ่าย 65,000 180,010-230,000 จ่าย 55,000
เกิน 20-25 ปี จ่าย 75,000 230,010-280,000 จ่าย 65,000
เกิน 25-30 ปี จ่าย 85,000 เกิน 280,010 จ่าย 75,000
เกิน 30 ปี จ่าย 95,000 ถึงแก่กรรมเนื่องจำกอุบัติเหตุ
จ่าย 50,000
5.4 เงินช่วยเหลือตามเงินฝาก 300,000-500,000 จ่าย10,000 บาท
เกิน 500,000 จ่าย 20,000 บาท
6. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม
(บิดา มารดา คูส่ มรส หรือบุตร) ศพละ 5,000 บาท
7. เงินช่วยเหลือสมาชิกออกจากงาน
ระยะเวลา
ได้รบั เงิน
จานวนหุน้
10 - 15 ปี 4,000 บาท 200,000-300,000
เกิน 15 ปี 6,000 บาท เกิน 300,000

ได้รบั เงิน
4,000 บาท
6,000 บาท

1.สาเนาสูติบตั รของบุตร
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก
3.สาเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตร
(กรณีบิดาเป็ นผูข้ อเบิก) และสมุดเงินฝากสหกรณ์
1.ใบรับรองแพทย์ ระบุวนั เข้ำ-ออก ชัดเจน จากโรงพยาบาล
และสาเนาบัตรประชาชนสมาชิก
1.ภาพถ่ายแสดงภาพความเสียหายของที่พกั
2.สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิก (บ้านที่เกิดเหตุ)
3.ใบแจ้งความ( ระบุบา้ นเลขที่ ที่เกิดเหตุชดั เจน)
1.ใบรับรองแพทย์ ระบุวา่ ทุพพลภาพ หรือคาสั่งศาล
2.สาเนาบัตรประชาชนสมาชิกและผูอ้ นุบาล
1.สาเนามรณะบัตร หรือคาสั่งศาล
2.สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับประทับตราตาย)
และสาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรม
3.สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัว
ของทายาทหรือผูร้ บั โอนประโยชน์
4.สาเนาทะเบียนสมรส
5.สาเนาเอกสารการเปลีย่ นชื่อ -นามสกุล
(พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
6 สาเนาใบมรณะบัตรทายาทที่ถงึ แก่กรรม
7.สาเนาสมุดธนาคารกรุงไทย ของผูร้ บั เงิน(ถ้ามี)
8.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.สาเนาใบมรณะบัตร 2.สาเนาบัตรประชาชนสมาชิก
3.สำเนำทะเบียนบ้ำนสมำชิก 4.สาเนาทะเบียนสมรส
5.สาเนาทะเบียนบ้านบุตร (กรณีบตุ รถึงแก่กรรม)
1.สาเนาคาสั่งทีแ่ สดงว่าออกจากงาน หรือเกษียณ
หรือหนังสือถอดถอน(กรณีเอกชน)

1. สมาชิกขอรับสวัสดิการ ต้องเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ต้องไม่ขาดส่งค่าหุน้ รายเดือน
และหรือค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ ในรอบปี ทางบัญชี เว้นแต่เงินโบนัสสมาชิกอาวุโส
2. ยืน่ ขอรับภำยใน 180 วัน นับแต่วนั ที่สทิ ธิเรียกร้องเกิดขึน้
3. กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ นาเงินสวัสดิการชาระหนีใ้ ห้สมาชิก

