ประเภทสมาชิกสามัญ
1. สมาชิกจะได้รับสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดเป็นเงิน 100 บาท
2. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสาหรับเพื่อจ่ายบาเหน็จให้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการดังนี้
- เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จากัด ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากสมาชิกผู้เกษียณ
อายุราชการมีการสมัครเข้า–ออก การเป็นสมาชิกของสหกรณ์มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะนับอายุ
การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในครั้งหลังสุดเท่านั้น
- อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผู้เกษียณอายุราชการ หากมีเศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
ให้ปัดเป็น 1 ปี
- สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้สมาชิกผู้เกษียณฯ ปีละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามจานวนปีที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ และมีสิทธิ์ได้รับเงินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเพื่อกรณีเจ็บป่วยดังนี้
- ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและแพทย์รับไว้เป็นคนไข้ในต้องนอนพักรักษาแต่ละครั้ง ทางสหกรณ์ฯ
จะจ่ายเงินจานวน 200 บาท ทุกครั้งที่นอนพักรักษา
- แนบใบแสดงความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ลงความเห็น
4. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสาหรับสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ผู้ถึงแก่กรรม ดังนี้
(1) สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมให้มีสิทธิได้สวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ต่ากว่า 5 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพจานวน 5,000 บาท
- เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพเท่ากับจานวนปีคูณด้วย
1,000 บาท
(2) สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินทดแทน เพื่อเป็นสวัสดิการคุ้มครองชีวิตและร่างกายของสมาชิกเมื่อเสียชีวิต
ได้รับเงินทดแทนจานวน 50,000 บาท
(3) คู่สมรส บุตร บิดา มารดา สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการช่วยค่าสงเคราะห์ศพตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
- เป็นสมาชิกต่ากว่า 5 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการจานวน 3,000 บาท
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการจานวน 5,000 บาท
ในกรณีที่ผู้ถึงแก่กรรมเกี่ยวข้องกับสมาชิกเกินกว่า 1 คน สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกที่สิทธิ์ได้รับ
เงินสวัสดิการสูงสุดเพียงคนเดียวเท่านั้น
สหกรณ์จะจัดหรีดร่วมเคารพศพ หรือร่วมบาเพ็ญกุศลศพของสมาชิกและครอบครัวรายละไม่เกิน
500 บาท

การขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกสามัญ ผู้รับเงินสวัสดิการต้องยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานเอกสารต่อสหกรณ์
ดังนี้
(1) หนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
(2) สาเนาใบมรณะบัตรของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ผู้ถึงแก่กรรม
(3) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ผู้ถึงแก่กรรม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
(5) สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
(6) สาเนาใบสูติบัตร (กรณีมีบุตรและเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย)
ระยะเวลาการขอรับเงินทุนสวัสดิการฯ ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นคาขอพร้อมเอกสารต่อสหกรณ์ฯ ภายในกาหนด
365 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ผู้ถึงแก่กรรมเสียชีวิต หากพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่า สละ
สิทธิ์
5. สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสาหรับกรณีส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ดังนี้
(1) การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก “บุตร” หมายถึง บุตรของสมาชิกสมทบสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จากัด รวมถึงบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) หลักเกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้น ซึ่งสหกรณ์จะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
(3) การขอทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ให้สมาชิกผู้มีสิทธิขอทุนยื่นหนัง สือ
ต่อคณะกรรมการ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ประเภทสมาชิกสมทบ
1. สมาชิกจะได้รับสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดเป็นเงิน 100 บาท
2. สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสาหรับเพื่อจ่ายบาเหน็จให้แก่สมาชิก ผู้เกษียณอายุราชการดังนี้
- เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จากัด ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากสมาชิกสมทบ
ผู้เกษียณอายุราชการมีการสมัครเข้า –ออก การเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ม ากกว่า 1 ครั้ง ขึ้นไป
สหกรณ์ฯ จะนับอายุการเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ในครั้งหลังสุดเท่านั้น
- อายุการเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ของผู้เกษียณอายุราชการ หากมีเศษของเดือนมากกว่า 6 เดือน
ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1 ปี
- สหกรณ์ฯ จะจ่ายให้สมาชิกสมทบผู้เกษียณฯ ปีละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามจานวนปีที่เป็น
สมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ และมีสิทธิ์ได้รับเงินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3. สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเพื่อกรณีเจ็บป่วยดังนี้
- ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและแพทย์รับไว้เป็นคนไข้ในต้องนอนพักรักษาแต่ละครั้ง ทางสหกรณ์ฯ
จะจ่ายเงินจานวน 200 บาท (สองร้อยบาท) ทุกครั้งที่นอนพักรักษา
- แนบใบแสดงความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษาภายในเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ลงความเห็น

4. สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ได้รับทุนสงเคราะห์ศพเป็นสวัสดิการเฉพาะตนเองของสมาชิกสมทบเท่านั้น
- กรณีสมาชิกสมทบผู้ใดถึงแก่กรรม ผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบผู้นั้น ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้าแล้ว
จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการดังนี้
1) เป็นสมาชิกสมทบในสหกรณ์นี้ต่ากว่า 1 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพจานวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2) เป็ น สมาชิ ก สมทบในสหกรณ์ นี้ ม ากกว่ า 1 ปี ขึ้ น ไป ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น สงเคราะห์ ศ พจ านวน
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- สหกรณ์จะมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพของสมาชิกสมทบจานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
“การขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบ”
ผู้รับเงินสวัสดิการต้องยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานเอกสารต่อสหกรณ์ ดังนี้
1) หนังสือขอรับเงินตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2) สาเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกสมทบผู้ถึงแก่กรรม
3) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสมทบผู้ถึงแก่กรรม
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบผู้ มี สิทธิ์
ได้รับเงิน
ระยะเวลาการขอรับเงินทุนสวัสดิการฯ ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นคาขอ พร้อมเอกสารต่อสหกรณ์ฯ ภายในกาหนด
365 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกสมทบผู้ถึงแก่กรรม หากพ้นกาหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์
5. สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสาหรับกรณีส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ดังนี้
(1) การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิก “บุตร” หมายถึง บุตรของสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จากัด รวมถึงบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) หลักเกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้น ซึ่งสหกรณ์จะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
(3) การขอทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดีให้สมาชิกผู้มีสิทธิขอทุนยื่นหนังสือ ต่อ
คณะกรรมการ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด

