การบริการด้ านสวัสดิการ
ทีจ่ ัดมอบให้ กบั สมาชิกในปัจจุบันและตลอดไป
สหกรณ์ ออมทรัพย์ นครหาดใหญ่ จํากัด

1. สวัสดิการรับขวัญบุตร เมื่อสมาชิกคลอดบุตรสหกรณ์จะมอบ
เงิ นสวัสดิ การเพื่อรั บขวัญบุ ตรที่ เกิ ดโดยการเปิ ดบัญชี เงิ นฝาก
ออมทรั พย์ให้กบั บุตรที่ เกิ ดรายละ 1,000 บาท และบิ ดามารดา
ของบุตรที่เกิดจะต้องฝากเงินเพิ่มให้กบั บุตรของตนเพื่อออมไว้
เป็ นทุนการศึกษาของบุตรที่เกิดต่อไปด้วย
การปฏิบัติขอรั บสิ ทธิ์ เมื่ อสมาชิ กคลอดบุ ตรแล้ว ให้
มาติดต่อรับสิ ทธิ์ ได้ทนั ทีที่สหกรณ์ โดยนํา ใบสู ติบตั ร (สําเนา)
1 ฉบับลงชื่ อรั บรองสําเนาและสมุดคู่ฝากหุ ้นสหกรณ์มาแสดง
เป็ นหลักฐานด้วย
หลั ก เกณฑ์ ผ้ ู ที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ์ จะต้อ งเป็ นสมาชิ ก ไม่
น้อยกว่า 1 ปี และชําระเงินค่าหุ ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิด
นัดชําระหนี้ (กรณี มีหนี้ กบั สหกรณ์) ไม่ว่าเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย
แม้แต่งวดเดียวในปี ที่ขอรับสิ ทธ์น้ นั
2. สวัสดิการเพื่อการสมรส เมื่อสมาชิกทําการสมรส สหกรณ์จะ
มอบเงิ นสวัสดิ การเพื่อการสมรสให้กบั สมาชิ กที่ ทาํ การสมรส
รายละ 2,000 บาท ถ้าคู่สมรสเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ท้ งั 2 คน
ให้ได้รับสิ ทธิ์ เพียงคนใดคนหนึ่ง
การปฏิ บัติข อรั บสิ ทธิ์ เมื่ อสมาชิ กทําการสมรสแล้ว
ให้ ม าติ ด ต่ อ รั บ สิ ท ธิ์ ได้ท ัน ที ที่ ส หกรณ์ โดยนํา ใบสํา คัญ การ
สมรสของสมาชิกผูข้ อรับพร้อมสมุดคู่ฝากหุ ้นสหกรณ์มาแสดง
ถ้าเป็ นการสมรสที่เกินกว่าครั้งที่ 1 จะต้องนําใบสําคัญแสดงการ
หย่าครั้งสุ ดท้ายมาแสดงด้วย

หลั ก เกณฑ์ ผ้ ู ที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ์ จะต้อ งเป็ นสมาชิ ก ไม่
น้อยกว่า 1 ปี และชําระเงินค่าหุ ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิด
นัดชําระหนี้ (กรณี มีหนี้ กบั สหกรณ์) ไม่ว่าเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย
แม้แต่งวดเดียวในปี ที่ขอรับสิ ทธ์น้ นั
3. สวัสดิการเงินชดเชยกรณีนอนพักรั กษาในโรงพยาบาล
เมื่ อ สมาชิ ก เกิ ด การเจ็ บ ป่ วยและต้อ งเข้า รั ก ษาตัว ณ สถาน
พยาบาลไม่ ว่า จะเป็ นของรั ฐ หรื อ เอกชน สหกรณ์ จ ะให้ ก าร
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
- เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ ต้ ั งแต่ 1-5 ปี ให้ รั บ เงิ น ค่ า
รักษาพยาบาลวันละ 400 บาท ไม่เกิน 5 วันต่อปี
- เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ ต้ ั งแต่ 6-10 ปี ให้ รั บ เงิ น ค่ า
รักษาพยาบาลวันละ 600 บาท ไม่เกิน 5 วันต่อปี
- เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ ต้ ัง แต่ 11-15 ปี ให้ รั บ เงิ น ค่ า
รักษาพยาบาลวันละ 800 บาท ไม่เกิน 5 วันต่อปี
- เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ ต้ ัง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไป ให้ รั บ เงิ น ค่ า
รักษาพยาบาลวันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 5 วันต่อปี
การปฏิบัติขอรั บสิ ทธิ์ เมื่อสมาชิกเกิดการเจ็บป่ วยและ
ต้อ งเข้ารั ก ษาตัว ณ สถานพยาบาล ไม่ ว่า จะเป็ นของรั ฐ หรื อ
เอกชน เมื่ อสมาชิ กได้รับอนุ ญาตจากแพทย์ผรู ้ ั กษาพยาบาลให้
กลับบ้านได้แล้ว ให้สมาชิ กขอเอกสารหรื อหนังสื อรับรองการ
เข้า รั บ การรั ก ษาพยาบาลจากนายแพทย์ผูร้ ั ก ษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลแห่ งนั้นตั้งแต่วนั เข้ารั บการรั กษาพยาบาลจนถึง
วันที่ แ พทย์อ นุ ญ าตให้กลับ ได้ แล้วนําไปเบิ กขอรั บ สิ ท ธิ์ ตาม
หลัก เกณฑ์ข องสหกรณ์ ที่ ไ ด้ก าํ หนดไว้จ ากผูจ้ ัด การสหกรณ์
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากหุ น้ ของสหกรณ์
หลั ก เกณฑ์ ผ้ ู ที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ์ จะต้อ งเป็ นสมาชิ ก ไม่
น้อยกว่า 1 ปี และชําระเงิ นค่าหุ ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิด
นัดชําระหนี้ (กรณี มีหนี้ กบั สหกรณ์) ไม่ว่าเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย

แม้แต่งวดเดี ยวในปี ที่ขอรั บสิ ทธ์น้ นั และต้องเข้ารั กษาตัวไม่
น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง
4. สวัสดิการฌาปนกิจ เมื่อสมาชิกของสหกรณ์ถึงแก่กรรม และ
สหกรณ์ ได้รั บแจ้งจากทายาทของสมาชิ กผูท้ ี่ ถึงแก่ กรรมแล้ว
สหกรณ์ จ ะจัดคณะกรรมการ, ฝ่ ายจัดการและสมาชิ กนําพวง
หรี ดไปเคารพศพ เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ แ ละไว้อ าลัย สมาชิ ก ของ
สหกรณ์ ผูท้ ี่ ถึงแก่ ก รรม และมอบเงิ นช่ วยเหลื อ การฌาปนกิ จ
ให้ กั บ ทายาทของสมาชิ กที่ ถึ ง แก่ ก รรมจํ า นวนรายละ
20,000 บาท
การปฏิบัติขอรั บสิ ทธิ์ ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ที่ถึง
แก่กรรม จะต้องรี บแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทํา
ได้โดยให้ระบุชื่อ, ชื่ อสกุล ของสมาชิ กที่ถึงแก่กรรม หมายเลข
การเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ตามสมุดคู่ฝากหุ น้ , วัน เดือน ปี ที่ถึง
แก่กรรม, ใบมรณะบัตร สถานที่ต้ งั บําเพ็ญกุศลศพ, ทายาทผูท้ ี่
จะได้รับสิ ทธิ์
หลักเกณฑ์ สมาชิ กที่ถึงแก่ กรรมจะมีสิทธิ์ สมาชิกผูถ้ ึง
แก่กรรม จะต้องเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และชําระเงินค่าหุ น้
อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิดนัดชําระหนี้ (กรณี มีหนี้ กบั สหกรณ์)
ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ยแม้แต่งวดเดียวจนถึงแก่กรรม
****ทั้งนี้ สมาชิ กผูข้ อรั บสวัสดิ การ ต้องนําเอกสาร
สํา เนาทะเบี ย นบ้า นและสํา เนาบัต รประจํา ตัว ของตนเองมา
ประกอบการขอรับสวัสดิการด้วย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ นครหาดใหญ่ จํากัด
นอกจากการจัดสวัสดิ การบริ การให้แก่สมาชิ กรวม 4 ประเภท
ตามที่ กล่าวมาแล้ว สหกรณ์ออมทรั พย์นครหาดใหญ่ จํากัด ยัง
ได้จดั ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
นครหาดใหญ่ จํากัด เพื่อเสริ มความมัน่ ใจและความอบอุ่นแก่
สมาชิกทุกคนว่า เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทหรื อผูท้ ี่สมาชิ ก
รักใคร่ และเป็ นห่ วงจะไม่ตอ้ งประสบกับปั ญหาการขาดแคลน
เงิ นในการจัดการศพของสมาชิ กอย่างสมเกี ยรติ อย่างแน่ นอน
เพราะยังมี สหกรณ์และสมาคมฌาปนกิ จของสหกรณ์ คอยดูแล
ให้ความช่วยเหลือตามสิ ทธิ์ ของท่านโดยตลอด ปั จจุบนั สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์นครหาดใหญ่
จํากัด มี สมาชิ ก ณ วันที่ 24 มกราคม 2553 จํานวน 1515 คน
และจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับทุกเดือน สําหรับหลักเกณฑ์
การสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ น ครหาดใหญ่ จํา กั ด และเงิ น
สงเคราะห์ที่ทายาทสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรมจะได้รับมีดงั นี้
1. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ การสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคม
1.1 ทุกคนจะต้องเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่
จํากัด
1.2 ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด
ตั้งแต่ปี 2542 จนถึ งปี 2552 ที่ ยงั ไม่ ได้สมัครเป็ นสมาชิ กของ
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์น คร
หาดใหญ่ จํากัด ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสมาคมฯ
จะต้อ งสมัค รภายในไม่ เ กิ น สิ้ น ปี 2554 ถ้า เลยกํา หนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าหมดสิ ทธิ์ ในการสมัคร
1.3 ผูท้ ี่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด
ตั้ง แต่ ปี 2553 ประสงค์จ ะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ของสมาคม

ฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์นครหาดใหญ่
จํากัด จะต้องสมัครภายในไม่เกินสิ้ นปี 2554 ถ้าเลยกําหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าหมดสิ ทธิ์ ในการสมัคร
1.4 ตั้งแต่ปี 2554 เป็ นต้นไป ผูท้ ี่ เป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ออม
ทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์น คร
หาดใหญ่ จํากัด จะต้องสมัครภายในไม่เกินสิ้ นปี ของปี ที่สมัคร
สมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์น ครหาดใหญ่ จํา กัด ถ้า เลย
กําหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าหมดสิ ทธิ์ ในการสมัคร
2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวของผูส้ มัคร 1 ฉบับ
2.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร 1 ฉบับ
2.3 รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ วหน้าตรง, ไม่สวมหมวก, ไม่ใส่ แว่นตาสี
ดํา 3 รู ป (เป็ นรู ปสี หรื อขาวดําก็ได้)2.4 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
3. อัตราค่ าสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมฯ
3.1 ค่าสมัคร 50 บาท (เรี ยกเก็บวันเดียวในวันที่สมัคร)
3.2 ค่าบํารุ งประจําปี 60 บาท เรี ยกเก็บในวันสมัคร และเรี ยก
3.3 ค่าสงเคราะห์ ศพล่วงหน้า 20 ศพ ศพละ 30 บาท เป็ นเงิ น
600 บาท เรี ยกเก็บในวันสมัคร
3.4 รวมเงินค่าสมัครทั้งหมดในวันยื่นใบสมัครเป็ นจํานวน 710
บาท
*****เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท ยังเป็ นเงินของ
สมาชิกที่ฝากไว้ชาํ ระกับสมาคมฯ เมื่อมีสมาชิกของสมาคมฯ ถึง
แก่กรรม สมาคมฯ จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าศพละ 30 บาท
หากสมาชิ กของสมาคมฯ ถึงแก่กรรมจํานวน 10 ศพ สมาคมฯ
จึ งจะได้เรี ยกเก็บจากสมาชิ กทุกคน เพื่อทดแทนเงินสงเคราะห์
ล่ ว งหน้าที่ ส มาคมฯ ได้จ่ า ยให้กับ ทายาทของสมาชิ ก ที่ ถึ ง แก่
กรรมไปแล้ว*****

