
1. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม จายครั้งละ 1,000 บาท
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหมใหแกสมาชิก 
ครอบครัวละ 1,000 บาทตอครั้ง ตอทายาทหนึ่งคน 
2. สวัสดิการสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ
 - ยื่นคํารองรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด 
ภายใน 90 วัน นับจากวันเกษียณอายุตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนด หรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา 
ซึ่งมีอายุการทํางานไมตํ่ากวา 25 ป หรือมีอายุตัวไมตํ่ากวา 55 
ปบริบูรณ
   - การคํานวณเงินสวัสดิการเกษียณอายุ ใหนับจํานวน
ปที่เปนสมาชิกจนถึงวันเกษียณคูณดวย 800 บาท
3. สวัสดิการการรักษาพยาบาล  จายครั้งละ 1,000 บาท ป
ละไมเกิน 2 ครั้ง
 - ยื่นคํารองรับสวัสดิการตามแบบที่สหกรณกําหนด 
ภายใน 90 วัน นับจากวันเขารับการรักษาพยาบาล สมาชิกเขา
รับการรักษาเปนคนไขใน
4. สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกเจ็บปวยที่ไมสามารถชวย
เหลือตนเองได
   1) จายเดือนละ 1,000 บาท  โดยโอนเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ ตามที่สมาชิกหรือทายาท
รองขอ
   2) พิจารณาความพิการ ตามหลักเกณฑของสหกรณ ทายาท 
หรือผูดูแลสมาชิก เปนผูยื่นคําขอรับสวัสดิการตอเจาหนาที่
สหกรณ โดยมีเอกสาร ภายใน 90 วัน สําเนาบัตรประจําตัว
ของสมาชิกที่เจ็บปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได หนังสือ
รับรองความพิการจากแพทย

 5. สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม

    1) คาปลงศพ รายละ 10,000 บาท โดยไมหักหนี้สินที่มีกับ

สหกรณ  และใหสหกรณรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

จํานวน 3,000 บาท

    2) จายตามระยะเวลาการเปนสมาชิก ดังนี้  (หากมีหนี้กับ
สหกรณตองหักสวัสดิการนี้ชําระหนี้)
 - เปนสมาชิกไมถึง 5 ป จาย    100,000 บาท
 - 5 ป แตไมเกิน 10 ป จาย    150,000 บาท
 - 10 ป แตไมเกิน 15 ป จาย    200,000 บาท
 - 15 ป แตไมเกิน 20 ป จาย    250,000 บาท
 - เกิน 20 ปขึ้นไป          จาย    300,000 บาท
  เปนสมาชิกเกิน 25 ป ขึ้นไป ใหไดรับสวัสดิการเพิ่มปละ 5,000 บาท
6. สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
    - ยื่นคํารองขอรับสวัสดิการ ไมเกินวันที่ 15 พฤศจิกายน ของ
ทุกป     หากพนกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
    - ใหแกบุตรสมาชิกที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดับปริญญาตรี และมีอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ ดังนี้
 1) อนุบาล – ประถมศึกษา  สนับสนุนปละ 1,500 บาท
 2) มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. สนับสนุนปละ 2,000 บาท
 3) ปวส. – ป.ตรี  สนับสนุนปละ 2,500 บาท
       - สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการนี้ไดเพียงปละ 1 ทุน 
กรณีบิดามารดาเปนสมาชิกทั้ง 2 คน แตมีบุตรเพียงคนเดียว มี
สิทธิ์ไดรับทุนเพียง 1 ทุนเทานั้น เรียนของสถานศึกษา สําหรับ
ระดับ ปวช. - ป.ตรี
7. สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัย
   1) ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ อัคคีภัย หรืออุบัติภัยอ่ืนๆ 
ระหวางการปฏิบัติหนาท่ีใหสหกรณ  ใหรายละไมเกิน 50,000 บาท
   2) หลักเกณฑการขอรับสวัสดิการ
      2.1 สมาชิกผูนั้นตองมีรายชื่อในทะเบียนบาน
      2.2 บานท่ีอยูน้ัน ตองมีระยะทางท่ีเดินทางไป – กลับเปนประจํา
      2.3 ตองมีหนังสือรับรองของทางราชการ วาบานน้ันประสบภัยจริง
   3) ตองแจงใหสหกรณทราบ ภายใน 7 วัน พรอมเอกสาร ดังนี้
       3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
ของทายาทผูขอรับเงินสวัสดิการ
       3.2 ภาพถายหรือสําเนาหนังสือรับรองของทางราชการวา
ประสบภัย

8. สวัสดิการสําหรับสมาชิกไมมีบุตร หรือเปนโสด
   1) สมาชิกท่ีสมรสแลวและไมมีบุตร มีอายุตัว 50 ปข้ึนไป และมีอายุการ  
เปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป ดังน้ี (มีสิทธิรับสวัสดิการเพียงคร้ังเดียว)
       - คูสมรสที่เปนสมาชิกทั้งสามีและภรรยาคนละ  จาย 3,000 บาท
       - คูสมรสเปนสมาชิกฝายเดียว  จาย 3,000 บาท
   2) สมาชิกท่ีเปนโสด มีอายุตัว 50 ปข้ึนไป และมีอายุการเปนสมาชิก
ไมนอยกวา 10 ป จาย 3,000 บาท (มีสิทธิรับสวัสดิการเพียงคร้ังเดียว)
   3) ยื่นเอกสารภายในไมเกินวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป
   4) สมาชิกมีสิทธิ์รับสวัสดิการนี้ไดเพียงครั้งเดียว และจะไมมี
สิทธิ์รับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
9. สวัสดิการประสบอุบัติเหตุแกสมาชิกผูถือบัตร ATM Coop
     กรณีสมาชิกเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียตา 
ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันประสบอุบัติเหตุ จะมีสิทธิ์ไดรับ
สวัสดิการในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท
   - ทายาท เปนผูยื่นคําขอรับเงินสวัสดิการ ภายใน 90 วัน 
10. การใหสวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา คูสมรส และบุตร
สมาชิก   
     สหกรณจะจายเงินสวัสดิการชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา 
ผูใหกําเนิดของสมาชิก  คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งไมรวมถึงบุตรบุญธรรม  ศพละ 3,000 
บาท ภายใน90 วัน  ถาสมาชิกของสหกรณที่จะขอรับสวัสดิการ
นี้มีมากกวา 1 คน ใหมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการนี้เพียงคนเดียว
ผูขอรับเงินสวัสดิการ ตองยื่นเอกสารหลักฐาน

1. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม จายครั้งละ 1,000 บาท

สวัสดิการที่จัดใหกับสมาชิก รวม 10 สวัสดิการ



วัตถุประสงค
   เพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  
โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ
คุณสมบัติของสมาชิก
    ตองเปนผูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ          
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
มีรายไดเปนเงินเดือน หรือเงินบํานาญ หรือคาจางประจํา หรือ 
คาจางชั่วคราวตามสัญญาจางอยางนอย 12 เดือน ในสังกัดใด
สังกัดหนึ่ง ดังนี้
 1) กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
 2) กระทรวงวัฒนธรรม  หรือ
 3) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือ
 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในดาน
การศึกษาหรือในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือ 
   5) เปนพนักงานราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
- เปนบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ  อายุไมเกิน 55 ปบริบูรณ 
- มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการ
ใหกูยืมเงิน

 คาธรรมเนียมแรกเขาเปนสมาชิกคนละ 100 บาท
 กรณีโอนมาจากสหกรณออมทรัพยอื่น ตองชําระคา
ธรรมเนียมแรกเขา 200 บาท
 กรณีลาออกจากสหกรณ แลวตองการสมัครเปนสมาชิก
ใหมตองรอเวลาใหลวงเลยไปแลว 3 ป นับแตวันที่ไดลาออกจาก
สหกรณ เวนแตนําเงินคาหุนซึ่งไมนอยกวาที่ลาออกจากสหกรณ
มาเขาเปนเงินคาหุน ก็จะรับพิจารณาเปนรายๆ ไป

การสมัครสมาชิก หลักฐานประกอบ
       (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
หรือบัตรพนักงานราชการ พรอมสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
      (2) สัญญาจางรายป  (สําหรับอัตราจาง)  1 ฉบับ
      (3) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 1 ฉบับ
      (4) สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
      (5) สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ  1 ฉบับ
กรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการรับสมัครสมาชิกของสหกรณ 
พรอมใหผูบังคับบัญชาลงนามรับรองการสมัครสมาชิก
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