
การบริการด้านสวสัดกิาร 

ทีจ่ัดมอบให้กบัสมาชิกในปัจจุบันและตลอดไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากดั 

 

 
 

1. สวสัดกิารรับขวญับุตร เมื่อสมาชิกคลอดบุตรสหกรณ์จะมอบ

เงินสวสัดิการเพื่อรับขวญับุตรที่เกิดโดยการเปิดบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพยใ์ห้กบับุตรที่เกิดรายละ 1,000 บาท และบิดามารดา

ของบุตรที่เกิดจะตอ้งฝากเงินเพิ่มให้กบับุตรของตนเพื่อออมไว้

เป็นทุนการศึกษาของบุตรที่เกิดต่อไปดว้ย 

การปฏิบัติขอรับสิทธิ์ เมื่อสมาชิกคลอดบุตรแลว้ ให้

มาติดต่อรับสิทธิ์ไดท้นัทีที่สหกรณ์ โดยนาํ   ใบสูติบตัร (สาํเนา)         

1 ฉบบัลงชื่อรับรองสําเนาและสมุดคู่ฝากหุ้นสหกรณ์มาแสดง

เป็นหลกัฐานดว้ย 

หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ จะต้องเป็นสมาชิกไม่

นอ้ยกว่า   1 ปี และชาํระเงินค่าหุ้นอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิด

นัดชาํระหนี้(กรณีมีหนี้กบัสหกรณ์) ไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบี้ย

แมแ้ต่งวดเดียวในปีที่ขอรับสิทธ์นั้น 

 

2. สวัสดิการเพื่อการสมรส เมื่อสมาชิกทาํการสมรส สหกรณ์จะ

มอบเงินสวสัดิการเพื่อการสมรสให้กบัสมาชิกที่ทาํการสมรส

รายละ 2,000 บาท ถา้คู่สมรสเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้ง 2 คน 

ใหไ้ดร้ับสิทธิ์เพียงคนใดคนหนึ่ง 

การปฏิบัติขอรับสิทธิ์ เมื่อสมาชิกทาํการสมรสแลว้ 

ให้มาติดต่อรับสิทธิ์ได้ทันทีที่สหกรณ์ โดยนําใบสําคัญการ

สมรสของสมาชิกผูข้อรับพร้อมสมุดคู่ฝากหุ้นสหกรณ์มาแสดง 

ถา้เป็นการสมรสที่เกินกวา่ครั้งที่ 1 จะตอ้งนาํใบสาํคญัแสดงการ

หยา่ครั้งสุดทา้ยมาแสดงดว้ย 

หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ จะต้องเป็นสมาชิกไม่

นอ้ยกว่า   1 ปี และชาํระเงินค่าหุ้นอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิด

นัดชาํระหนี้(กรณีมีหนี้กบัสหกรณ์) ไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบี้ย

แมแ้ต่งวดเดียวในปีที่ขอรับสิทธ์นั้น 

 

3. สวัสดิการเงินชดเชยกรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล      

เ มื่อสมาชิกเกิดการเจ็บป่วยและต้องเข้ารักษาตัว ณ สถาน 

พยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน สหกรณ์จะให้การ

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ดงันี้ 

   -  เ ป็นสมาชิกของสหกรณ์ตั้ งแ ต่  1 -5  ปี  ให้ รับ เ งินค่ า

รักษาพยาบาลวนัละ 400 บาท ไม่เกิน 5 วนัต่อปี 

   -  เ ป็นสมาชิกของสหกรณ์ตั้ งแต่  6-10 ปี  ให้ รับเ งินค่ า

รักษาพยาบาลวนัละ 600 บาท ไม่เกิน 5 วนัต่อปี 

   -  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ตั้ งแต่  11-15 ปี  ให้รับเ งินค่า

รักษาพยาบาลวนัละ 800 บาท ไม่เกิน 5 วนัต่อปี 

   -  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ตั้ งแต่ 15 ปีขึ้นไป ให้รับเงินค่า

รักษาพยาบาลวนัละ 1,000 บาท ไม่เกิน 5 วนัต่อปี 

การปฏิบัติขอรับสิทธิ์ เมื่อสมาชิกเกิดการเจ็บป่วยและ

ตอ้งเขา้รักษาตวั ณ สถานพยาบาล  ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ

เอกชน เมื่อสมาชิกไดร้ับอนุญาตจากแพทยผ์ูร้ักษาพยาบาลให้

กลบับา้นไดแ้ลว้ ให้สมาชิกขอเอกสารหรือหนงัสือรับรองการ

เข้ารับการรักษาพยาบาลจากนายแพทย์ผูร้ักษาพยาบาลของ

สถานพยาบาลแห่งนั้นตั้งแต่วนัเขา้รับการรักษาพยาบาลจนถึง

วนัที่แพทยอ์นุญาตให้กลับได้ แลว้นําไปเบิกขอรับสิทธิ์ตาม

หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ที่ได้กาํหนดไวจ้ากผูจ้ัดการสหกรณ์  

พร้อมดว้ยสมุดคู่ฝากหุน้ของสหกรณ์ 

หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ จะต้องเป็นสมาชิกไม่

น้อยกว่า 1 ปี และชาํระเงินค่าหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิด

นัดชาํระหนี้(กรณีมีหนี้กบัสหกรณ์) ไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบี้ย

แมแ้ต่งวดเดียวในปีที่ขอรับสิทธ์นั้น และตอ้งเขา้รักษาตวัไม่

นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง 

 

4. สวัสดิการฌาปนกิจ เมื่อสมาชิกของสหกรณ์ถึงแก่กรรม และ

สหกรณ์ไดร้ับแจ้งจากทายาทของสมาชิกผูท้ี่ถึงแก่กรรมแลว้ 

สหกรณ์จะจัดคณะกรรมการ, ฝ่ายจัดการและสมาชิกนําพวง

หรีดไปเคารพศพ  เพื่อเป็นเกียรติและไว้อาลัยสมาชิกของ

สหกรณ์ผูท้ี่ถึงแก่กรรม และมอบเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจ

ให้กับทายาทของสมา ชิก ที่ ถึ งแ ก่กรรมจํานวนรายละ         

20,000 บาท 

การปฏิบัติขอรับสิทธิ์ ทายาทของสมาชิกสหกรณ์ที่ถึง

แก่กรรม จะตอ้งรีบแจง้ใหส้หกรณ์ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาํ

ไดโ้ดยให้ระบุชื่อ, ชื่อสกุล ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม หมายเลข

การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามสมุดคู่ฝากหุน้, วนั เดือน ปีที่ถึง

แก่กรรม, ใบมรณะบตัร สถานที่ตั้งบาํเพญ็กุศลศพ, ทายาทผูท้ี่

จะไดร้ับสิทธิ์ 

หลักเกณฑ์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะมีสิทธิ์ สมาชิกผูถ้ึง

แก่กรรม จะตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และชาํระเงินค่าหุน้

อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งไม่เคยผิดนดัชาํระหนี้(กรณีมีหนี้กบัสหกรณ์) 

ไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี้ยแมแ้ต่งวดเดียวจนถึงแก่กรรม 

 

****ทั้ งนี้ สมาชิกผูข้อรับสวสัดิการ ตอ้งนาํเอกสาร 

สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวของตนเองมา

ประกอบการขอรับสวสัดิการดว้ย 

 
 

 

 



สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากดั 

 
นอกจากการจดัสวสัดิการบริการให้แก่สมาชิกรวม 4 ประเภท

ตามที่กล่าวมาแลว้ สหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั ยงั

ไดจ้ดัตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

นครหาดใหญ่ จาํกดั เพื่อเสริมความมัน่ใจและความอบอุ่นแก่

สมาชิกทุกคนว่า เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทหรือผูท้ี่สมาชิก

รักใคร่และเป็นห่วงจะไม่ตอ้งประสบกบัปัญหาการขาดแคลน

เงินในการจดัการศพของสมาชิกอย่างสมเกียรติอย่างแน่นอน 

เพราะยงัมีสหกรณ์และสมาคมฌาปนกิจของสหกรณ์คอยดูแล

ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ของท่านโดยตลอด ปัจจุบนัสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ 

จาํกัด มีสมาชิก ณ วนัที่ 24 มกราคม 2553 จาํนวน 1515 คน 

และจะเพิ่มจาํนวนมากขึ้นตามลาํดบัทุกเดือน สาํหรับหลกัเกณฑ์

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่  จํากัด  และเงิน

สงเคราะห์ที่ทายาทสมาชิกผูถ้ึงแก่กรรมจะไดร้ับมีดงันี้ 

1.  คุณสมบัตแิละหลกัเกณฑ์การสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคม 

1.1  ทุกคนจะตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ 

จาํกดั 

1.2  ผูท้ี่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 

ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปี 2552 ที่ยงัไม่ได้สมคัรเป็นสมาชิกของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นคร

หาดใหญ่ จาํกดั ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

จะต้องสมัครภายในไม่เกินสิ้นปี 2554 ถ้าเลยกําหนดเวลา

ดงักล่าว ถือวา่หมดสิทธิ์ในการสมคัร 

1.3  ผูท้ี่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั 

ตั้ งแต่ปี 2553  ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยน์ครหาดใหญ่ 

จาํกดั จะตอ้งสมคัรภายในไม่เกินสิ้นปี 2554 ถา้เลยกาํหนดเวลา

ดงักล่าว ถือวา่หมดสิทธิ์ในการสมคัร 

1.4  ตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไป ผูท้ี่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม

ทรัพยน์ครหาดใหญ่ จาํกดั ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นคร

หาดใหญ่ จาํกดั จะตอ้งสมคัรภายในไม่เกินสิ้นปีของปีที่สมคัร

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด ถ้าเลย

กาํหนดเวลาดงักล่าว ถือวา่หมดสิทธิ์ในการสมคัร 

2. หลกัฐานประกอบการรับสมคัร  

2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูส้มคัร 1 ฉบบั 

2.2  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร 1 ฉบบั  

2.3  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหนา้ตรง, ไม่สวมหมวก, ไม่ใส่แวน่ตาสี

ดาํ 3 รูป (เป็นรูปสีหรือขาวดาํกไ็ด)้2.4  ใบรับรองแพทย ์1 ฉบบั 

3. อตัราค่าสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

3.1  ค่าสมคัร 50 บาท (เรียกเกบ็วนัเดียวในวนัที่สมคัร) 

3.2  ค่าบาํรุงประจาํปี 60 บาท เรียกเก็บในวนัสมคัร และเรียก 

3.3 ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 20 ศพ ศพละ 30 บาท เป็นเงิน 

600 บาท เรียกเกบ็ในวนัสมคัร 

3.4 รวมเงินค่าสมคัรทั้งหมดในวนัยื่นใบสมคัรเป็นจาํนวน 710 

บาท 

*****เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 600 บาท ยงัเป็นเงินของ

สมาชิกที่ฝากไวช้าํระกบัสมาคมฯ เมื่อมีสมาชิกของสมาคมฯ ถึง

แก่กรรม สมาคมฯ จะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ศพละ 30 บาท 

หากสมาชิกของสมาคมฯ ถึงแก่กรรมจาํนวน 10 ศพ สมาคมฯ 

จึงจะไดเ้รียกเก็บจากสมาชิกทุกคน เพื่อทดแทนเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าที่สมาคมฯ ได้จ่ายให้กับทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่

กรรมไปแลว้***** 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


