……

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด

126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร.0-2470-8297-8 แฟกซ 0-2470-8298

KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

126 Prachautit Rd., Bangmod, Tungkru, Bangkok Thailand Tel.0-2470-8297-8 Fax.0-2470-8298
วันที่ ............ เดือน ............................................ พ.ศ. ..............

เรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก
เรียน ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................... นามสกุล....................................................................
หนวยงานที่สังกัด ................................................................. คณะ/สํานัก/สถาบัน.................................................................
ปจจุบนั เปนสมาชิกสหกรณเลขที่ ..................../สมาชิกสมทบเลขที่ ....................... อายุสมาชิก................ป .............. เดือน
( สงคาหุนมาแลว ............. งวด ) โทรศัพท ......................................... โทรศัพทมือถือ .........................................................
มีความประสงคขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก ...............................................................................................................................
เปนจํานวนเงิน ................................................... บาท โดยขาพเจาไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเปนไปตามระเบียบกําหนดไว
ทายนี้แลว
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวเปนความจริงทุกประการ และหากปรากฏภายหลังวาขอความขางตน
เปนเท็จ ขาพเจายินดีคืนเงินที่สหกรณจายใหทั้งหมดทันทีที่ไดรับแจงจากสหกรณ
ลงชื่อ ...............................................................ผูขอรับสวัสดิการ
(...............................................................)
คํารับรองของผูบังคับบัญชา (เฉพาะขอรับสวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด)
ขาพเจา ……………………………………………………………….…….…………… ตําแหนง .........................................................................…
สังกัดหนวยงาน……………………………………………………………………........................ ขอรับรองวา ตามความรูเห็นของขาพเจา
ณ ขณะนี้ ผูยื่นคํารอง เปนผูที่ยังไมมีสามีหรือภรรยาจริง

ลงชื่อ .....................................................................
( .................................................................. )
ผูรับรอง

สําหรับสหกรณ
บันทึกของเจาหนาที่ ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
 ตรวจเอกสารแลวครบถวน

 ........................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ............................................................ เจาหนาที่สหกรณ
……..…./………../…………

 อนุมัติ จํานวนเงิน ............................... บาท  ไมอนุมัติ เนื่องจาก................................................................................

ลงชื่อ………………………….…….………….…….... ผูจัดการ
……..…./………../…………

โปรดพลิกดูและระบุเอกสารที่นํามาใช

รายละเอียดหลักเกณฑและเอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก
ที่
สวัสดิการสมาชิก
1 เงินสงเคราะหสมาชิก
ที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียอวัยวะ และ/หรือ
สูญเสียสายตา

จํานวนเงิน

หลักเกณฑ

ครั้งเดียว 60,000 บาท - ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ขางละ 30,000 บาท - สูญเสียอวัยวะและ/หรือสูญเสีย
สายตา
- ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่
ตกเปนบุคคลทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง
2 เงินสวัสดิการรับขวัญทายาท ครั้งละ 1,000 บาท - ชําระคาหุนอยางตอเนื่องไมนอย
กวา 12 เดือน
ใหม
- ตอครอบครัว
- ภายใน 120 วันนับจากวันคลอด
3 เงินสงเคราะหสมาชิกเกี่ยวกับ 24,000 – 300,000 บาท - จายตามอายุการเปนสมาชิก
หักเงินวันเกิดที่รับไปแลว - คูสมรสไดรับ 1/4 ของสิทธิ
การเสียชีวิต
สมาชิก
- ภายใน 120 วัน หลังจากเสีย
ชีวิต

4 เงินสงเคราะหสมาชิกที่
ประสบสาธารณภัย

5 เงินสวัสดิการการสมรสของ
สมาชิก

สูงสุดไมเกินรายละ
30,000 บาท

ครั้งเดียว 1,000 บาท

6 เงินสวัสดิการเมื่อสมาชิก
สําเร็จการศึกษา

1,000 – 3,000 บาท
ระดับการศึกษาละ 1 ครั้ง

7 เงินสวัสดิการสมาชิกผูเปน
โสด

ครั้งเดียว 3,000 บาท

8 เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
สําหรับสมาชิก

ครั้งละ
300 – 9,000 บาท

เอกสารที่ตองใชประกอบ

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน
 ใบรับรองแพทยที่แพทยใหความเห็นวา
เปนบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาใบสูติบัตร
 สําเนาทะเบียนสมรส/เอกสาร

รับรองบุตรตามกฎหมาย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน (ผูเสียชีวิตประทับ
คําวา “ตาย”)
 สําเนาใบมรณบัตร และ/หรือสําเนา
หนังสือรับรองการตาย
 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีคูสมรส)
* ตามประกาศของสหกรณ

- สมาชิกตองมีชื่ออยูในทะเบียน
บานที่ประสบสาธารณภัย
- ชําระคาหุนอยางตอเนื่องไมนอย
กวา 12 เดือน
- พิจารณาหลักเกณฑตามประกาศ
ของสหกรณ
- ชําระคาหุนอยางตอเนื่องไมนอย 
กวา 12 เดือน

- จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
- ภายใน 120 วัน หลังจดทะเบียน
สมรส
- ชําระคาหุนอยางตอเนื่องไมนอย 
กวา 12 เดือน

- ภายใน 180 วัน นับแตวันที่สําเร็จ
การศึกษา
- เปนผูที่ยังไมมสี ามีหรือภรรยา 
- ชําระคาหุนอยางตอเนื่องไมนอย 
กวา 12 เดือน

- อายุครบ 55 ป บริบูรณ แตไมถงึ
56 ป
- เปนคนไขใน ไมนอยกวา 3 คืน 
สูงสุด 30 คืน/ครั้ง

- ภายใน 120 วัน หลังจากออก
จากโรงพยาบาล


สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานแสดงผลการสําเร็จการศึกษาฉบับ
จริง และสําเนา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบานพรอมแสดงฉบับจริง
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ตนฉบับใบรับรองแพทย/สําเนาที่
โรงพยาบาลประทับตรารับรอง
ตนฉบับใบเสร็จรับเงิน/สําเนาที่
โรงพยาบาลประทับตรารับรอง

***กรณีสมาชิกสมทบ ใหไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้กึ่งหนึ่งของสิทธิสมาชิกทุกสวัสดิการ***

