
 

สวัสดิการส าหรับสมาชิก 

สอ.พช. 



สวสัดิการ สอ.พช. 

1.ส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 

 

5.ประสบอุบติัเหต ุ
 

 

4.ประสบสาธารณภัย 
 

6.ทพุพลภาพส้ินเชิงถาวร 

8. เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส 

12. สมาชิกถึงแก่กรรม 

 

3. ประกันชีวิตกลุ่ม 
 

 

13. สงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
 

 

9. เงินเพือ่เก้ือกลูสมาชิกอาวุโส 
 

14. ค่าพวงหรีด 

2.ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 

14 ประเภท 

ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต 10. สวัสดิการสมาชิกท่ีติดเช้ือโควิด 19 

11. สวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วย 

7. เงินของขวัญปีใหม ่



ทุนสวสัดกิาร งบประมาณรายจา่ยประจ  าปี 

 
 

1. ประกนัชีวิตกลุ่ม 
2. เงินตอบแทนสมาชิกอาวโุส 
3. เงินเกื้อกลูสมาชิกอาวโุส 
4. เงินของขวญัปีใหม่ 

 

1. ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
2. ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 
3. ประสบอบุติัเหต ุ
4. ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร 
5. ประสบสาธารณภยั 
6. สมาชิกถึงแก่กรรม 
7. สวสัดิการสมาชิกติดเช้ือโควิด 19 *** 
8. สวสัดิการกรณีเจบ็ป่วย *** 
9.สงเคราะหศ์พสมาชิกและครอบครวัถึงแก่กรรม 
10. ค่าพวงหรีด 

ที่มาของงบประมาณเพื่อสวัสดิการ  14 ประเภท 

*** หมายเหตุ : ปี 2563 สอ.พช. จัดสวัสดิการ
เพิ่ม 2 ประเภท 



การเปลี่ยนแปลง การจัดสวัสดิการสมาชิก สอ.พช.  
ในปี 2563 

จัดสวัสดิการเพิ่มเติม 2 ประเภท ปรับปรุงประกาศทุนสวัสดิการ
สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ  

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ตดิ
เช้ือไวรัสโควิด 19 

สวัสดิการสมาชิกกรณี
เจ็บป่วย 

จากเดิมจ่าย สูงสุด 6,000 บาท                
เป็น จ่ายให้สมาชิกรายหนึ่ง ไม่เกิน             

10,000 บาท ต่อป ี

• ตรวจพบว่าติดเช้ือโควิด 19 
จ่าย 5,000 บาท 

• เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 
จ่าย 10,000 บาท  

จ่ายให้สมาชิกที่เจ็บป่วยจนต้อง
นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล   
วันละ 300 บาทสูงสุด ไม่เกิน              
6,000 บาท ต่อปี 



สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 

       ในปี 2563 สหกรณ์ก าหนดจ่ายทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 500 บาท 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
1. สมาชิกที่มีบุตรก าลังศึกษาระดับอนุบาล – ปริญญาตร ี
2. สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิส่งบุตรเพ่ือขอรับทุนได้ 1 ทุน กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมี

สิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้แต่ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียวกัน 

1 

หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
1. ใบค าขอรับทุนเพ่ือสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอรับทุน และ ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา หรือ ส าเนาเอกสารการ
ลงทะเบียน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือนักศึกษาท่ียังไม่หมดอายุ หรือ หนังสือรับรองการเป็น
นักเรียนหรือนักศึกษา ประจ าปี 2563  
3. ยื่นขอรับทุน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 



สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 

ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จ่ายครั้งเดียวในการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ปริญญาตรี   เกรด 3.00 ขึ้นไป     ทุนละ  2,000  บาท   
 ปริญญาโท   เกรด 3.50 ขึ้นไป      ทุนละ  3,500  บาท 
 ปริญญาเอก  เกรด 3.50 ขึ้นไป      ทุนละ  5,000  บาท 
***สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
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หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
1. ใบค าขอรับทุนเพ่ือสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 
2. ส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา 
3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา  
4. ยื่นขอรับทุนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 



ประกนัชวีติกลุม่ 

   สหกรณ์ฯ ท ำประกันชีวิตกลุ่มให้สมำชิกและสมำชิกสมทบที่เป็นสมำชิกครบ 
1 ปี ในวงเงินทุนประกัน 100,000 บำท และสมำชิกสำมำรถเลือกวงเงิน                
ทุนประกันเพิ่มเติมได้ในวงเงิน 200,000 บำท  หรือ 300,000 บำท  โดยสมำชิก
จ่ำยค่ำเบี้ยประกันในส่วนที่ท ำเพิ่มเติม หรือท ำประกันให้แก่  คู่สมรส  หรือบุตร  
โดยจ่ำยค่ำเบี้ยประกันเองเต็มจ ำนวน 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง 
1.  เสียชีวิตตำมปกติ จะได้รับเงินสินไหมตำมทุนประกัน 
2.  เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ จะได้รับเงินสินไหม 2 เท่ำ ของทุนประกัน 
3.  กรณีทุพพลภำพ  หรือ สูญเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ แขน ขำ ตำ มือ  ได้รับเงิน 
     สินไหมทดแทนตำมเงื่อนไขที่บริษัทรับประกันก ำหนด 
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สวสัดกิารสมาชกิประสบสาธารณภยั 4 
       สมาชิกที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยอื่นๆ ท าให้ทรัพย์สิน
ของสมาชิกเสียหาย สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ 
1. เสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท  
2. เสียหายทั้งหมดจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท 

หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
1. ใบค าขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย 
2. รายงานความเสียหาย และภาพถ่ายความเสียหาย 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  
(ยื่นเอกสารขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ) 



5 สวัสดิการสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหต ุ

บาดเจ็บเล็กน้อย ได้รับทุนสวัสดิการ
ช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาท 

กรณีได้รับอันตรายแก่ร่างกาย จนต้องนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับทุนสวัสดิการ
ช่วยเหลือไม่เกิน 10,000 บาท  

หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
1. ใบค าขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ 
2. ส าเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ 
3. รูปถ่ายการบาดเจ็บ 
4.    ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ  



หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
1. ใบค าขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และภาพถ่าย 
*** ขอรับทุนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ทราบว่าทุพพลภาพ 

6 สวัสดิการสมาชิกทพุพลภาพส้ินเชิงถาวร 

ส าเนาบัตรประชาชน  



7 เงินของขวัญปีใหม่ 

         สหกรณ์มอบเงินของขวัญปีใหม่ ให้กับสมาชิก คนละ 200 บาท  
โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ ภายในเดือนธันวาคม 
  



เงนิตอบแทนสมาชกิอาวุโส 

สมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในรอบปีบัญชี และมีอายุการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่อง 10 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนตาม
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ในอัตรา 10,000 – 22,000 บาท   
 
สมาชิกมีสิทธิได้รับเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเงิน  
และโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิกในวันสิ้น 
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เงนิเพ ือ่เก ื้อกูลสมาชกิอาวุโส 9 

     สหกรณ์จ่ายเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้สมาชิกที่อายุ 61 ปีขึ้นไป  
และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี  จ านวนเงิน 1,000 บาท  
ณ วันสิ้นเดือนที่เกิด  โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
ของสมาชิก  



10 สวัสดิการสมาชิกท่ีติดเช้ือโควิด 19 

สหกรณ์จะจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือ สมาชิก ดังนี้ 
1. ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 สหกรณ์ช่วยเหลือ 5,000 บาท 
2. เสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด 19 ช่วยเหลือ 10,000 บาท 

หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
1. ใบค าขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด 19 
2. ส าเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าติดชื้อโควิด 19  
3. ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
4. การย่ืนขอรับทุน กรณีติดเชื้อยื่นขอรับทุนภายใน 60 วัน กรณีเสียชีวิตยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน 



11 สวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วย 
        สมาชิกที่เจ็บป่วย (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ คลอดบุตร และศัลยกรรมเพื่อ
ความงาม) จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนเพื่อ
สวัสดิการให้แก่สมาชิก ในอัตราวันละ 300 บาท แต่รวมทั้งปีไม่เกิน 6,000 บาท 

หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
1. ใบค าขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วย 
2. ส าเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุระยะเวลาเข้ารักษา 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
*** ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล 



1 

2 

3 

4 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 - 20 ปี  ได้รับทุนสวัสดิการ 20,000 บาท  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 20 - 30 ปี  ได้รับทุนสวัสดิการ 30,000 บาท  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 30 - 40 ปี  ได้รับทุนสวัสดิการ 40,000 บาท 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 10 ปี ได้รับทุนสวัสดิการ 10,000 บาท  

5 เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  ได้รับทุนสวัสดิการ 50,000 บาท 

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับผู้รับผลประโยชน์ 
ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ดังนี้  

สวสัดกิารสมาชกิถงึแก่กรรม 12 



สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชกิและครอบครวัทีถ่งึแก่กรรม 

ค่าพวงหรดี 

วางหรีดสักการะศพสมาชิก หรือครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  
ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท   

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวที่ถึงแก่กรรม ได้แก่ 
บิดา มารดา คู่สมรส  หรือ บุตรของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม รายละ 2,000 บาท 
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หลักฐานประกอบการขอรับทุน 
      กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
1. ส าเนาใบมรณบัตร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีวางหรีดสักการะศพ) 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 
   
       กรณีครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม  
1. ส าเนาใบมรณบัตร 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิก (กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรม) 
3. ส าเนาใบส าคัญการสมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านบุตร (กรณีบุตรสมาชิกถึงแก่กรรม) 



        ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบที่เป็น
สมาชิกครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์ตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด 

สวสัดกิารส าหรบัสมาชกิสมทบ 

        ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดสวัสดิการ ประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมทบที่เป็น
สมาชิกครบ 1 ปี แผน 1 ทุนประกัน 100,000 บาท   
*** ยกเว้นสมาชิกสมทบที่มีอายุ เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่มีสิทธิ  จะไม่ได้
รับประกันเนื่องจากเงื่อนไขการรับประกัน ก าหนดไว้ว่า ผู้ที่สมัครประกันใหม่
จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 



ผลการจัดสวัสดิการเพื่อมวลสมาชิก ปี 2562  

(1) ส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก  

1,473 ราย เป็นเงิน 736,500 บาท 
(3) ประสบอุบัติเหต6ุ 

      69 ราย เป็นเงิน 144,700 บาท 

(5) ประสบสาธารณภัย 
      76 ราย เป็นเงิน 136,000 บาท 

(4) ทพุพลภาพส้ินเชิงถาวร 
      1 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท 

(6) เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส 
      229 ราย เป็นเงิน 4,640,000 บาท  

(12) สมาชิกถึงแก่กรรม 
      51 ราย เป็นเงิน 1,860,000 บาท 

(11) ประกันชีวิตกลุ่ม 
      9,756 ราย เป็นเงิน 5,582,500 บาท 

(9) สงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
      295 ราย เป็นเงิน 590,000 บาท  

(7) เงินเพือ่เก้ือกลูสมาชิกอาวุโส 
     2,482 ราย เป็นเงิน 2,483,000 บาท 

(10) ค่าพวงหรีด 
        210 ราย เป็นเงิน 206,800 บาท 

(2) ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 

      29 ราย เป็นเงิน 101,500 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 18,577,700 บาท 

สวัสดิการเพื่อสมาชิก 12 ประเภท ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต  

(8) เงินของขวัญปีใหม่ 
      10,332 ราย เป็นเงิน 2,066,400 บาท 



ฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สวัสดิการทางเลือกใหม่ 

สสอ.รท. 
• สมาชิกสามัญ 
• คู่สมรส บิดา มารดา บุตรหรือบุตรบุญธรรมของ

สมาชิกสามัญ 
• สุขภาพแข็งแรง 
• อายุผู้สมัคร บรรลุนิติภาวะ – 55 ปี (ตามประกาศ) 
• จ่ายเงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบ ารุง 20 บาท           

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวม 4,840 บาท 
• รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 600,000 

บาท (หัก 4%) 

• สมาชิกสามัญ 
• คู่สมรส บิดา มารดา บุตรหรือบุตรบุญธรรมของ

สมาชิกสามัญ 
• สุขภาพแข็งแรง 
• อายุผู้สมัคร 20 – 55 ปี (ตามประกาศ) 
• จ่ายเงินค่าสมัคร 40 บาท เงินค่าบ ารุง 40 บาท             

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวม 4,840 บาท 
• รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 600,000 

บาท (หัก 4%) 

สส.ชสอ. 



Thank you 

Q & A 



สวัสดิการสำหรับ สมาชิก สอ.พช. 
 

1. ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
         สหกรณ์จะจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ให้กับสมาชิกที่มีบุตรกำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล - ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563 ทุนละ 500 บาท  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
2) กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
3) บุตรต้องมีอายุ 3 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
4) สมาชิกคนหนึ่งขอรับทุนได้ 1 ทุนเท่านั้น  กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก มีสิทธิส่งบุตรขอรับทุน

ได้แต่ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียวกัน 
5) สมาชิกยื่นขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  และสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 

เอกสารประกอบ 
1)  ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
2) สำเนาทะเบียนบ้านบุตร 
3) สำเนาใบเสร็จรับเงิน / สำเนาเอกสารการลงทะเบียน / สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน,นักศึกษาท่ี

ยังไม่หมดอายุ / หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน,นักศึกษา 
 
 *** ประกาศสหกรณ์ฯ เรื ่อง การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563                
ลงวันที ่23 มิถุนายน 2563 
 

 
2. ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) สหกรณ์จะจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิกให้กับสมาชิกที่จบการศึกษา โดยจะจ่าย

ครั้งเดียวในการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้ 
(1) ระดับปริญญาตรี  เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท 
(2) ระดับปริญญาโท  เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป ทุนละ 3,500 บาท 
(3) ระดับปริญญาเอก เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ทุนละ 5,000 บาท 

2) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3) ยื่นขอรับทุนภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 

 
เอกสารประกอบ 
1) ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 
2) สำเนาประกาศนียบัตร / สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 
***ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 



3. ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย 
สมาชิกที่บ้านเรือนหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 

ธรณีพิบัติ หรือภัยอ่ืน ๆ ทำให้ทรัพย์สินของสมาชิกเสียหาย  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) ที่อยู่อาศัยที่สมาชิกเป็นเจ้าของ ได้รับความเสียหาย ให้ช่วยเหลือ ดังนี้ 

(1) เสียหายทั้งหมดจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท 
(2) เสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท 

2) กรณีทรัพย์สินของสมาชิกได้รับความเสียหายนอกเหนือจากที่กำหนด ให้ช่วยเหลือตามความ
จำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 

3) ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 
 เอกสารประกอบ 
1) ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย 
2) รายงานความเสียหายและบัญชีแสดงรายการมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัยในบ้านนั้น 
5) ภาพถ่ายความเสียหาย  

 
***ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
 

 
4. ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) สมาชิกท่ีประสบอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ให้ได้รับทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

(1) บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่เกิน 2,000 บาท 
(2) กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่เกิน 10,000 บาท 

2) ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่เกิดเหต ุ
เอกสารประกอบ 
1) ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหต ุ
2) สำเนารายงานของแพทย์หรือสำเนาใบรับรองแพทย์ 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4) ภาพถ่ายแสดงอาการบาดเจ็บ 

 
*** ประกาศสหกรณ์ฯ ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกทีป่ระสบอุบัติเหตุ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 
 
 
 

5. ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
เมื่อสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร  สหกรณ์จะจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลที่มีรายชื่อตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือมอบให้ตัวแทนสหกรณ์หรือผู้แทน
สมาชิกนำไปมอบให้แก่สมาชิก  



หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) เมือ่สมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี รับทุนสวัสดิการ 10,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกไม่เกิน 15 ปี รับทุนสวัสดิการ 15,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิกไม่เกิน 20 ปี รับทุนสวัสดิการ 20,000 บาท 
(4) เป็นสมาชิกเกิน 20 ปี ขึ้นไป รับทุนสวัสดิการ 30,000 บาท 

การนับเวลาการเป็นสมาชิก ให้นับตั้งแต่วันเป็นสมาชิกถึงวันเกิดเหตุหรือวันที่ยื่นเรื่องขอรับทุน 
2) ยื่นขอรับทุนภายใน 180 วันนับแต่วันที่ทราบว่าทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
เอกสารประกอบ 
1) ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกท่ีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
2) ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4) ภาพถ่าย 

 
*** ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2563 
 

 
6. สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 

         กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ ถ้าไม่มีหนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์จะจ่ายให้แก่คู่สมรส หรือบุตร หรือมารดา หรือ
บิดา หรือทายาทตามกฎหมาย เป็นผู้รับตามลำดับ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) สมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ ตามระยะการเป็นสมาชิก ดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิก ต่ำกว่า 10 ปี รับทุนสวัสดิการ 10,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 -20 ปี รับทุนสวัสดิการ 20,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิกมากกว่า 20-30 ปี รับทุนสวัสดิการ 30,000 บาท 
(4) เป็นสมาชิกมากกว่า 30-40 ปี รับทุนสวัสดิการ 40,000 บาท 
(5) เป็นสมาชิกมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป รับทุนสวัสดิการ 50,000 บาท 

*** การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกจนถึงวันที่ถึงแก่กรรม  
2) ยื่นขอรับทุน ภายใน 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม 
เอกสารประกอบ 
1) สำเนาใบมรณบัตร 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3) สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตรา “ตาย” 
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์ 

 
***ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
 
 



 
7. ทุนเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและครอบครัวสมาชิก เพื่อช่วยเหลืองานศพ

และวางหรีดเพื่อไว้อาลัยสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก ดังนี้ 
(1) เงินช่วยเหลืองานศพ ศพละ 2,000 บาท 
(2) ค่าพวงหรีดในนามสหกรณ์ ไม่เกินศพละ 1,000 บาท 

2) ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ถึงแก่กรรม 
เอกสารประกอบการ 
1) สำเนาใบมรณบัตร 
2) สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต) 
3) สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
4) สำเนาทะเบียนบ้านบุตร (กรณีบุตรเสียชีวิต) 
5) ใบเสร็จค่าพวงหรีด (ถ้ามี) 

 
*** ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องทุนเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 

8. ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วย 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) สมาชิกที่เจ็บป่วย (ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ คลอดบุตร และศัลยกรรมเพื่อความงาม) จนต้องนอน

รักษาตัวในโรงพยาบาล สหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการ ให้สมาชิกในอัตราวันละ 300 บาท  
2) สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกรายหนึ่งได้ไม่เกิน 6,000 บาท ต่อปี 
3) ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล 
เอกสารประกอบ 
1) ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วย 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3) สำเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ 

 
***ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
  



9. ทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน 
1) สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ 

(1) ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว จำนวน 5,000 บาท 
(2) สมาชิกเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด 19 จ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท 

2) กรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ยื ่นขอรับทุนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทราบผลจากแพทย์หรือ
โรงพยาบาล 

3) กรณีเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ยื่นขอรับทุนภายใน 90 วัน นับแตว่ันทีเ่สียชีวิต 
4) ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
เอกสารประกอบ 
1) ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3) สำเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ 
4) สำเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 

 
***ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2563 
 

 
10. เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส 

 สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในรอบปีบัญชี และมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ต่อเนื่อง 10 ปี ขึ้นไป โดยได้รับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโสเพียงครั้งเดียวในอัตรา ดังนี้ 

1. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 12 ปี ได้รับเงิน 10,000 บาท 
2. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปี ถึง 14 ปี ได้รับเงิน 11,000 บาท 
3. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปี ถึง 16 ปี ได้รับเงิน 12,000 บาท 
4. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 18 ปี ได้รับเงิน 13,000 บาท 
5. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี ได้รับเงิน 14,000 บาท 
6. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี ถึง 22 ปี ได้รับเงิน 15,000 บาท 
7. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 22 ปี ถึง 24 ปี ได้รับเงิน 16,000 บาท 
8. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 ปี ถึง 26 ปี ได้รับเงิน 17,000 บาท 
9. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 28 ปี ได้รับเงิน 18,000 บาท 
10. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 ปี ถึง 30 ปี ได้รับเงิน 19,000 บาท 
11. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี ถึง 32 ปี ได้รับเงิน 20,000 บาท 
12. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 32 ปี ถึง 34 ปี ได้รับเงิน 21,000 บาท 
13. เป็นสมาชิกมากกว่า 34 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 22,000 บาท 

 สมาชิกมีสิทธิได้รับเพียง 1 ครั้ง เท่านั้น โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
และโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก 
 เอกสารประกอบ 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (เพ่ือยืนยันข้อมูลวันเดือนปีเกิด) 
***ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 



11. เงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 
สหกรณ์จ่ายเงินเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุครบหกสิบเอ็ดปีขึ้นไป และมีระยะเวลา

การเป็นสมาชิกต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบปี จำนวน 1,000 บาท เป็นประจำทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
อเนกประสงค์ภายในเดือนเกิด จนกว่าสมาชิกจะขาดสมาชิกภาพ ซึ่งสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับ
เงินประมาณเดือนกุมภาพันธ์หลังจากประชุมใหญ่สามัญเรียบร้อย สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ประกาศสหกรณ ์ 
 
***ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
 

 
12. เงินของขวัญปีใหม่  

สหกรณไ์ด้จัดสวัสดิการของขวัญปีใหมก่ับสมาชิก และสมาชิกสมทบ คนละ 200 บาท  โดยโอนเงิน 
เข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก ภายในเดือนธันวาคม  
 

13. ประกันชีวิตกลุ่ม อุบัติเหตุกลุ่ม และทุพพลภาพกลุ่ม ปี 2563 
สหกรณ์ฯ ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่ม อุบัติเหตุกลุ่มและทุพพลภาพกลุ่ม ให้สมาชิก และสมาชิกสมทบที่

เป็นสมาชิกครบ 1 ปี ในวงเงินทุนประกัน 100,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันให้กับ
สมาชิกและสมาชิกสามารถเลือกสมัคร แผน 2 ทุนประกัน 200,000 บาท หรือ แผน 3 ทุนประกัน 300,000 
บาท โดยสมาชิกเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยเพิ่มเติมเอง  หรือสมาชิกสามารถสมัครทำประกันให้แก่คู่สมรสหรือบุตร                 
โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันเองเต็มจำนวน  ระยะเวลาคุ้มครอง เริ่ม 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

เงื่อนไขการรับประกันและความคุ้มครอง ปี 2563 
1) คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัย  

 2) คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีประสบอุบัติเหตุจะได้รับเงินสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกัน
อุบัติเหตุ  
 3) คุ้มครองการเสียชีวิต กรณีประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยตามเงื่อนไขของอุบัติเหตุสาธารณภัยจะได้รับ
เงินเอาประกันภัยเพิ่มอีก 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ 

4) คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ได้แก่ สูญเสีย ขา แขน สายตา นิ้วมือ จ่ายเงินค่าสินไหม          
ทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

5) คุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรทุกกรณี ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย จ่าย 100% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว ในปีต่อไปบริษัทจะไม่รับประกันภัยต่อ เนื่องจากสมาชิก                              
ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรแล้ว 

*** ทั้งนี้สมาชิกที่เข้าใหม่ อาย ุณ วันสมัครต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์  
 

ข้อยกเว้น การจ่ายเงินสินไหมทดแทน มีดังนี้ 
1) ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายด้วยความสมัครใจ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าร่วมโครงการ หรือผู้เอา

ประกันภัยถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย   
2) ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์หรือป่วยเป็นโรคร้ายแรง ก่อนการเริ่ม

เอาประกันหรือการปรับทุนประกันเงินกู้สามัญระหว่างปี  เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยนั้นได้เอาประกันภัยตาม
สัญญานี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน  



หมายเหตุ : ประกันชีวิตเป็นประกัน ปีต่อปี ดังนั้น สมาชิกที่ประสงค์เพิ่มทุนประกันหรือสมัครทำ
ประกันชีวิตให้กับครอบครัวต้องแจ้งสมัครทุกปี และควรสมัครทำประกันชีวิตต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิ์ในกรณี
ปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมทดแทน เนื่องจากเจ็บป่วยแล้วมาทำประกัน 

เอกสารประกอบการขอรับเงินสินไหมทดแทน 
กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ 

1) รายงานการรักษาของแพทย์ 
2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำประกัน 
3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทำประกัน 
4) สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้ามี) 

กรณีเสียชีวิต 
1) สำเนาใบมรณบัตร  
2) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ทำประกัน และมีตราประทับว่า "ตาย"  
3) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ทำประกัน 
4) สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้ามี) 
5) สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี ) 
6) รายงานการรักษาของแพทย์ (ถ้ามี)  
การลงนามรับรองให้ทำการโดยทายาทของผู้ทำประกัน หรือเจ้าหน้าที่การเงินของจังหวัดรับรอง 
ทั้งนี้ ให้ตัวแทนสหกรณ์ (พัฒนาการจังหวัด) แจ้งเรื่องการเสียชีวิตถึงสหกรณ์ ภายใน 90 วัน นับจาก

วันที่เสียชีวิต 
 

 

สวัสดิการสมาชิกสมทบ 
 
1. ประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมทบท่ีเป็นสมาชิกครบ 1 ปี แผน 1 ทุนประกัน 100,000 บาท   
*** ยกเว้นสมาชิกสมทบที่มีอายุ เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่มีสิทธิ จะไม่ได้รับประกันเนื่องจากเงื่อนไข
การรับประกัน กำหนดไว้ว่า ผู้ที่สมัครประกันใหม่จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
 
2. เงินของขวัญปีใหม่ สหกรณ์มอบเงินของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิก คนละ 200 บาท โดยโอน

เข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิกภายในเดือนธันวาคม  
 
 
 
 
ติดต่อ-สอบถามฝ่ายสวัสดิการ สอ.พช. 
โทรศัพท์ :  02-1438144-51 ต่อ 103 , 201 
Line : @cddcoop 


