
 

ตารางสรุปสวัสดกิารทีส่มาชิกจะได้รับตามระเบียบฯ สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ที ่ สวัสดิการสมาชิก จ านวนเงิน หลักเกณฑ์ เอกสารที่ต้องใชป้ระกอบ 
1 เงินสงเคราะห์สมาชิก 

ที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
สูญเสียอวัยวะ และ/หรือ 
สูญเสียสายตา  

ครั้งเดียว 60,000 บาท 
ข้างละ 30,000 บาท 

- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
- สูญเสียอวัยวะและ/หรือ
สูญเสียสายตา 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.  ใบรับรองแพทย์ท่ีแพทย์ให้
ความเห็นว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง 

 - ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่
วันที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง 

2 เงินสวัสดิการรับขวัญ 
ทายาทใหม่ 

ครั้งละ 1,000 บาท - ช าระค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 12 เดือน 
- ต่อครอบครัว 
- ภายใน 120 วันนับจากวัน
คลอด 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ส าเนาใบสูติบัตร 
3.  ส าเนาทะเบียนสมรส/เอกสาร
รับรองบุตรตามกฎหมาย 

3 เงินบ าเหน็จสมาชิก 
เพื่อการออม 

ครั้งเดียว 
1,200 – 8,400 บาท 

 

- งวดช าระค่าหุ้นตั้งแต่ 120 
เดือนขึ้นไป ถึงงวดช าระค่า
หุ้น ณ วันที่ครบอายุ 60 ปี 

** สหกรณ์ฯ จะด าเนินการจา่ย
สวัสดิการเข้าบัญชีสมาชิกในปีท่ีมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 
กันยายน ของทุกปี 

4 เงินบ าเหน็จสมาชิก 
ที่เกษียณอายุ 

ครั้งเดียว 10,000 บาท - อายุสมาชิก 10 ปี ข้ึนไป 
- อายุครบ 60 ปี  

** สหกรณ์ฯ จะด าเนินการจา่ย
สวัสดิการเข้าบัญชีสมาชิกในปีท่ีมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 
กันยายน ของทุกปี 

5 เงินเกื้อกูลสมาชิกผู้อาวุโส ปีละ 6,000 บาท 
(อายุ 61 – 69 ปี) 
ปีละ 12,000 บาท 
(อายุ 70 ปี ข้ึนไป) 

- ครบวันเกิด อายุ 61 ปี  
ขึ้นไป 
- เงินสวัสดิการที่ได้รับรวมกัน
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของสิทธิสมาชิก
ในข้อ 7 

** สหกรณ์ฯ จะด าเนินการจา่ย
สวัสดิการเข้าบัญชีสมาชิกปีที่มีอายุ
ครบ 61 ปีบริบูรณ์ ในวันคล้ายวัน
เกิดของทุกปี จนครบกึ่งหนึ่งตามสิทธิ
สมาชิกในข้อ 7 

6 เงินสงเคราะห์สมาชิกเกี่ยวกับ
การเสียชีวิต 

24,000 – 300,000 
บาท 

หักเงินวันเกิด 
ที่รับไปแล้ว 

- จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก 
- คู่สมรสได้รับ 1/4 ของสิทธิ 
สมาชิก 
- ภายใน 120 วัน หลังจาก
เสียชีวิต 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เสียชีวิต
ประทับค าว่า “ตาย”) 
3.  ส าเนาใบมรณบัตร และ/หรือ
ส าเนาหนังสือรับรองการตาย  
4.  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีคู่
สมรส) 

7 เงินสงเคราะห์สมาชิก 
ที่ประสบอุบัติเหตุ 

 
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทรับท าประกันภัยแต่ละปี 

**กรณีที่สมาชิกไม่แสดงบัตรประกัน
กับโรงพยาบาลเอกชนที่เข้ารับการ
รักษา 
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ส าเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ 
3.  ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน 
4.  ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ 

  
 

   



     
ที ่ สวัสดิการสมาชิก จ านวนเงิน หลักเกณฑ์ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ 
8 เงินสงเคราะห์สมาชิก 

ที่ประสบสาธารณภัย 
สูงสุดไม่เกินรายละ  

30,000 บาท 
- สมาชิกต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านที่ประสบ 
สาธารณภัย 
- ช าระค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 12 เดือน 
- พิจารณาหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของสหกรณ์ 

** เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของ
สหกรณ์ 

9 เงินสวัสดิการการสมรส 
ของสมาชิก 

ครั้งเดียว 1,000  บาท - ช าระค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 12 เดือน 
- จดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย 
- ภายใน 120 วัน หลังจด
ทะเบียนสมรส 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ส าเนาทะเบียนสมรส 

10 เงินสวัสดิการเมื่อสมาชิก
ส าเร็จการศึกษา 

1,000 – 3,000 บาท 
ระดับการศึกษาละ 1 

ครั้ง 

- ช าระค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 12 เดือน 
- ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
ส าเร็จการศึกษา 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  หลักฐานแสดงผลการส าเร็จ
การศึกษาฉบับจริง และส าเนา 

11 เงินสวัสดิการสมาชิก 
ผู้เป็นโสด 

ครั้งเดียว 3,000 บาท - เป็นผู้ที่ยังไม่มีสามีหรือ
ภรรยา 
- ช าระค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 12 เดือน 
- อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ แต่
ไม่ถึง 56 ปี 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดง
ฉบับจริง 
3.  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

12 เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล  
ส าหรับสมาชิก 

ครั้งละ  
300 – 9,000 บาท 

- เป็นคนไข้ใน ไม่น้อยกว่า  
3 คืน สูงสุด 30 คืน/ครั้ง  
- ภายใน 120 วัน หลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ต้นฉบับใบรับรองแพทย์/ส าเนาที่   
โรงพยาบาลประทับตรารับรอง 
3.  ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ส าเนาที่    
โรงพยาบาลประทับตรารับรอง 

 

***กรณีสมาชิกสมทบ ให้ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้กึ่งหนึ่งของสิทธิสมาชิกทุกสวัสดิการ*** 
 
สวัสดกิารทีส่มาชิกจะได้รับตามระเบียบฯ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548 
 

ที ่ สวัสดิการสมาชิก จ านวนเงิน หลักเกณฑ์ เอกสารที่ต้องใชป้ระกอบ 
1 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 2,500  

- 4,000 บาท  
(อายุไม่เกิน 25 ปี) 

- สมาชิก 1 คน มีสิทธิรับทุน 
1 ทุน ประเภททุนทั่วไป และ
ทุนเรียนดี 
- สมาชิกสามัญและสมทบ 
(สมทบต้องส่งค่าหุ้นไม่น้อย
กว่า 12 งวด) 

ตามประกาศ สอ.มจธ. 

 


