
สวัสดิการ



สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิก

จะจ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้

 เป็นสมาชิก 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 10,000 บาท

 เป็นสมาชิก 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 20,000 บาท

 เป็นสมาชิก 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 30,000 บาท

 เป็นสมาชิก 4 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี  จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 40,000 บาท

 เป็นสมาชิก 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 50,000 บาท

 เป็นสมาชิก 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี  จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน  75,000 บาท



กรณีสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ากัด                                        
สหกรณ์จะหักเงินสงเคราะห์ช าระคืนแก่สหกรณ์เป็นอันดับแรก

 เป็นสมาชิก 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี  จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน  90,000 บาท

 เป็นสมาชิก 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 100,000 บาท

 เป็นสมาชิก 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 120,000 บาท

 เป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป      จ่ายเท่ากับค่าหุ้น ไม่เกิน 150,000 บาท

สมาชิกอาจขอรับสวัสดิการล่วงหน้าก่อนที่สมาชิกถึงแก่กรรมก็ได้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1.เป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป

2.ต้องปลอดหนี้ทุกประเภทกับสหกรณ์ ณ วันสิ้นปีบัญชี
3.สมาชิกที่ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบน้ีแล้วหากประสงค์ที่จะกู้เงินต้องคืนเงินที่ได้รับให้แก่สหกรณ์

จ่ายให้ปีละ 5,000 บาท รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของเงินสวัสดิการ



สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย
 กรณีประสบภัยทรัพย์สินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเสียหาย

จ่ายให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินค่าเสียหายแต่ทั้งนี้ จ่ายให้ไม่เกินรายละ  
7,000 บาท

 กรณีประสบภัยทรัพย์สินอื่นเสียหาย 

จ่ายให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเสียหายแต่ทั้งนี้ จ่ายให้ไม่เกินรายละ 5,000 บาท

 กรณีประสบภัยจนได้รับบาดเจ็บสาหัส 

จ่ายให้ไม่เกิน รายละ 3,000 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ยื่นขอรับภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประสบภัย



สวัสดิการเพื่อการสมรส
 จ่ายให้กับสมาชิกที่สมรสและจดทะเบียนสมรสถูกต้อง                 

ตามกฎหมาย ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว จ านวน 1,000 บาท 

 ยื่นขอรับภายใน  90 วัน  นับจากวันจดทะเบียนสมรส



สวัสดิการรักษาพยาบาล
จ่ายให้กับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นคนไข้ใน                
คืนละ 400 บาท รวมกันแล้ว ไม่เกิน 2,000  บาท แต่ละครั้ง

ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน ยื่นขอรับภายใน 90 วัน



สวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด
จ่ายให้แก่สมาชิกผู้เป็นโสด  
ที่มีอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์

รายละ 1,000 บาท
ยื่นขอรับภายใน 90 วัน

นับตั้งแต่วันที่อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์



สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

• ป.6 ทุนละ 1,000 บาท
• ม.3 ทุนละ  2,000 บาท
• ปริญญาตรีปีที่ 2 หรือเทียบเท่า 

ทุนละ 3,000 บาท
** ยื่นเอกสารภายในเดือนตุลาคม

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกให้แก่สมาชิกที่มีบุตรก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ดังนี้



สวัสดิการต้นกล้าสหกรณ์
จ่ายให้กับสมาชิกที่มีบุตรแรกเกิด คนละ 1,000 บาท 

โดยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในนามสมาชิก
ยื่นขอรับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่คลอด                 

หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ



สวัสดิการสมาชิกอาวุโส
จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 20 ปี 

นับถึงวันสิ้นปีบัญชสีหกรณ์ รายละไม่เกิน 3,500 บาท ตามช่วงอายุ ดังนี้

อายุ จ านวน (บาท)

65 – 70 ปี 500

71 – 75 ปี 1,000

76 – 80 ปี 1,500

81 – 85 ปี 2,000

86 – 90 ปี 2,500

91 – 95 ปี 3,000

96 ปีขึ้นไป 3,500

ในรอบปีบัญชีใดสมาชิกอาวุโสที่ผิดนัดช าระหนี้กับสหกรณ์ จะไม่ได้รับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสในปีนั้น



สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก
1. จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์

2. จ่ายให้ทายาทของสมาชิก (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)

3. จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 ปี 

และจ าเป็นต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก

** สามารถยื่นขอรับสวัสดิการกองทุนบ าเหน็จได้ครั้งเดียว



สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

สหกรณ์จะจ่ายเงินให้ตามเกณฑ์นี้
1. เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี จ่ายให้รายละ 3,000 บาท
2. เป็นสมาชิก 1 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี จ่ายให้รายละ 5,000 บาท
3. เป็นสมาชิก 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จ่ายให้รายละ 8,000 บาท
4. เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป จ่ายให้รายละ 12,000 บาท
จะนับอายุการเป็นสมาชิกจากระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณต์ิดต่อกันเท่านัน้



สวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดาของสมาชิก

จ่ายให้กับสมาชิกที่บิดา มารดา เสียชีวิต                 
จ่ายศพละ  3,000 บาท ยื่นขอรับภายใน  90 วัน

(บิดา มารดาที่เสียชีวิตต้องไม่เป็นสมาชิก)



สวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรสและบุตรของสมาชิก

จ่ายให้กับสมาชิกที่คู่สมรส หรือบุตร เสียชีวิต 

จ่ายศพละ  5,000 บาท ยื่นขอรับภายใน  90 วัน

(คู่สมรส และบุตรที่ถึงแก่กรรมต้องไม่เป็นสมาชิกสามัญ 

บุตรต้องอายุไม่เกิน 25 ป)ี



รายละเอียดการจ่ายสวัสดิการ 
ประเภทสวัสดิการ จ านวนสมาชิกท่ีจา่ย จ านวนเงิน หมายเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล 130 172,000.00              

ค่ารักษาพยาบาล (กรณีโควิด) 807 1,614,000.00            

มงคลสมรส 17 17,000.00                

ต้นกล้าสหกรณ์ 28 28,000.00                

ผู้เป็นโสด 1 1,000.00                 

ทุนการศึกษาบุตร 46 94,000.00                

อาวุโส 585 472,500.00              

ประสบภัย 4 19,675.00                

เงินสงเคราะห์ครอบครัว(ล่วงหน้า) 65 325,000.00              

เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 13 1,405,000.00            

4,148,175.00           

ศพบุตร – คู่สมรส 11 55,000.00                

ศพบิดา – มารดา 55 166,000.00              

เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 11 121,000.00              

ค่าพัดลม(หรีด) + ริบบ้ิน + ป้าย 20,315.00                

362,315.00              

ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก

ค่าสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก

รวม

รวม

รายละเอียดการจา่ยเงินสวัสดิการ ปี 2565

ยอดต้ังแต่ 1 ธ.ค.2564 - 31 ส.ค. 2565



ภาคผนวก






