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1. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ สาหรับสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
อายุการ
เป็นสมาชิก

กู้ได้จานวนเท่าของ
เงินได้รายเดือน

จานวนเงินที่กู้ได้(บาท)

6 เดือน

110 เท่า

ไม่เกิน

จานวนงวดที่
ส่งชาระ(เดือน)

ผู้คาประกัน
(คน)

การขอกู้สัญญา
ใหม่

1,000,000.00

220

3

ชาระสัญญา
เดิมมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6
เดือน

1

ปี

110 เท่า

1,000,001.00 - 1,500,000.00

230

4

2

ปี

110 เท่า

1,500,001.00 - 2,000,000.00

240

5

3 ปี

110 เท่า

2,000,001.00 - 2,500,000.00

250

6

ปี

110 เท่า

2,500,001.00 - 3,000,000.00

260

7

5 ปี

110 เท่า

3,000,001.00 - 3,500,000.00

270

8

4

2. เงื่อนไข มีดังนี้
2.1. สมาชิกที่กู้สามัญไม่เกินเงินค่าหุ้นของตนเองสามารถกู้ได้ 98 % ไม่เกิน 6 ล้านบาท และยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องรอ
ระยะเวลา
หนีสัญญาเดิม
2.2. สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลคาประกัน ต้องมีค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
2.3. สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลคาประกัน
- วงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท
ผู้คาประกันต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 คน
- วงเงินตังแต่ 1,000,001.00 - 1,500,000.00 บาท ผู้คาประกันต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 2 คน
- วงเงินตังแต่ 1,500,001.00 - 2,000,000.00 บาท ผู้คาประกันต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 3 คน
- วงเงินตังแต่ 2,000,001.00 - 2,500,000.00 บาท ผู้คาประกันต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 4 คน
- วงเงินตังแต่ 2,500,001.00 - 3,000,000.00 บาท ผู้คาประกันต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 5 คน
- วงเงินตังแต่ 3,000,001.00 - 3,500,000.00 บาท ผู้คาประกันต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 6 คน
2.4. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นข้าราชการ 1 คน มีสิทธิคาประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ไม่เกิน 8 คน
2.5. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นข้าราชการบานาญ 1 คน มีสิทธิคาประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ไม่เกิน 5 คน
2.6. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นลูกจ้างประจา 1 คน มีสิทธิคาประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ไม่เกิน 4 คน
2.7. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิคาประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ไม่เกิน 3 คน
2.8. สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 หรือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
2.9. การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้คาประกันอาจร้องขอให้ผกู้ ู้ทาประกันชีวิต และหรือประกันสินเชื่อร่วมด้วย
ก็ได้โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์
2.10 สมาชิกที่มีอายุตังแต่ 55 ปีขึนไป การให้เงินกู้ให้คานึงถึงเงินบานาญ / บาเหน็จรายเดือนทีจ่ ะได้รับภายหลัง
เกษียณอายุราชการ ทังนีให้ส่งชาระหนีเงินกู้พร้อมดอกเบียตามอายุราชการที่เหลือ และเมื่อรวมอายุของผู้กู้
กับระยะเวลาทีชาระหนีเงินกู้แล้ว - ถ้าเป็นข้าราชการอายุต้องไม่เกิน 75 ปี
- ถ้าเป็นลูกจ้างประจาอายุต้องไม่เกิน 72 ปี

2
2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
สาหรับสมาชิกบานาญ / บาเหน็จรายเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
อายุการเป็น
สมาชิก

กู้ได้จานวนเท่าของ
เงินได้รายเดือน

6 เดือน

80 เท่า

ขึนไป

80 เท่า

จานวนเงินที่กู้ได้(บาท)

จานวนงวดที่ส่ง
ชาระ(เดือน)

ผู้คาประกัน
(คน)

การขอกู้สัญญา
ใหม่

180

2

ชาระสัญญา

600,001.00 - 1,000,000.00

200

3

80 เท่า

1,000,001.00 - 1500,000.00

220

4

เดิมมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6
เดือน

80 เท่า

1,500,001.00 - 2,000,000.00

240

5

ไม่เกิน

600,000.00

2. เงื่อนไข มีดังนี้
2.1. กู้สามัญไม่เกินเงินค่าหุ้นได้ 98 % ไม่เกิน 6 ล้านบาท และสามารถยื่นกูไ้ ด้โดยไม่ต้องรอระยะเวลา หนีสัญญาเดิม
2.2. สามัญโดยใช้บุคคลคาประกัน ต้องมีค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
2.3. วงเงินกูส้ ามัญสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
- ไม่เกิน 600,000.00 บาท ต้องมีคนคาประกัน 2 คน
- วงเงิน 600,001.00 - 1,000,000.00 บาท ต้องมีคนคาประกัน 3 คน และต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 1คน
- วงเงิน 1,000,001.00 - 1,500,000.00 บาท ต้องมีคนคาประกัน 4 คน และต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 2 คน
- วงเงิน 1,500,001.00 - 2,000,000.00 บาท ต้องมีคนคาประกัน 5 คน และต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย 3 คน
2.4 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญ 1 คน มีสิทธิคาประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่นได้ไม่เกิน 5 คน
2.5. สมาชิกที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิคาประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่นได้ไม่เกิน 3 คน
2.6. สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินบานาญ / บาเหน็จ รายเดือน หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 หรือ ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
2.7. การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้คาประกันอาจร้องขอให้ผู้กู้ทาประกันชีวิต และหรือประกันสินเชื่อร่วมด้วย
ก็ได้โดยให้สหกรณ์เป็นผูร้ ับประโยชน์
2.8. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญ
ให้ส่งชาระหนีได้อายุไม่เกิน 80 ปี
2.9. สมาชิกที่รับเงินบาเหน็จรายเดือน ให้ส่งชาระหนีได้อายุไม่เกิน 75 ปี
2.10. การกู้เงินสามัญดังกล่าวให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือนไขดังกล่าวนี และต้องมีความเสี่ยงไม่เกิน 500,000.00 บาท
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3. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสาหรับสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561
เงินกู้สามัญ
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นสมาชิกตังแต่ 6 เดือนขึนไป
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 98 ของเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
จานวนงวดที่ส่งชาระสูงสุดไม่เกิน 120 งวด (เดือน)
การขอกู้สัญญาใหม่ต้องชาระเงินกู้สามัญเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เดือน)
ส่งเงินต้นไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท
4. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สาหรับสมาชิกทุกประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2561

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจา
1.1 ต้องเป็นสมาชิกตังแต่ 2 เดือนขึนไป
1.2 กู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
1.3 จานวนงวดที่ส่งชาระสูงสุดไม่เกิน 18 งวด (เดือน) งวดละ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญและสมาชิกที่รับบาเหน็จรายเดือน
2.1 ต้องเป็นสมาชิกตังแต่ 2 เดือนขึนไป
2.2 กู้ได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือนไม่เกิน 80,000 บาท
และต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว
2.3 จานวนงวดที่ส่งชาระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
3. สมาชิกสมทบ
3.1 ต้องเป็นสมาชิกตังแต่ 2 เดือนขึนไป
3.2 กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 98 ของเงินค่าหุ้น ไม่เกิน 20,000 บาท
3.3 จานวนงวดที่ส่งชาระสูงสุดไม่เกิน 15 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

4
5. หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามสัดส่วนของอัตราเงินได้รายเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548
เงินได้รายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 10,000
10,001 - 15,000
15,001 - 20,000
20,001 - 20,000
25,001 - 30,000
30,001 - 35,000
35,001 - 40,000
40,001 - 45,000
45,001 - 50,000
50,001 - 55,000
55,001 – ขึ้นไป

ถือหุ้นอย่างน้อย (หุ้น)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

จานวนเงิน (บาท)
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500

หมายเหตุ

1. สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดก็สามารถทาได้ ทังนีไม่เกินร้อยละ 70
ของเงินเดือน และไม่เกิน เดือนละ 50,000 บาท โดยแสดงความจานง เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. เงินค่าหุ้นสมาชิกได้ชาระให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ เป็นรายวัน
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6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
เป็นสมาชิกที่มีอายุ 65 ปี ขึนไป
มีอายุเป็นสมาชิก 10 ปี ขึนไป
ได้รับเงินสวัสดิการ ดังนี
1) อายุ 65 ปี บริบรูณ์ ได้รับทุนสวัสดิการจานวน
2) อายุ 70 ปี บริบรูณ์ ได้รับทุนสวัสดิการจานวน
3) อายุ 75 ปี บริบรูณ์ ได้รับทุนสวัสดิการจานวน
4) อายุ 80 ปี บริบรูณ์ ได้รับทุนสวัสดิการจานวน
5) อายุ 85 ปี บริบรูณ์ ได้รับทุนสวัสดิการจานวน
6) อายุ 90 ปี บริบรูณ์ ได้รับทุนสวัสดิการจานวน
ให้นาเอกสารมาขอรับเงินสวัสดิการ ดังนี
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ขอรับเงินสวัสดิการภายใน 90 วัน

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก
คู่สมรส และบุตรของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
7.1 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
(1) เป็นสมาชิก 2 ปี - 5 ปี
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 20,000
(2) เป็นสมาชิก 5 ปี ขึนไป - 10 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 30,000
(3) เป็นสมาชิก 10 ปี ขึนไป - 15 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 40,000
(4) เป็นสมาชิก 15 ปี ขึนไป - 20 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 50,000
(5) เป็นสมาชิก 20 ปี ขึนไป ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 100,000 บาท
7.2 เมื่อคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) เสียชีวิต
(1) ต้องเป็นคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 2 ปี ขึนไป
(2) ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละ 5,000 บาท
7.3 เมื่อสมาชิก คู่สมรส และบุตร เสียชีวิตให้นาเอกสารมาขอรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
(1) สาเนาใบมรณะบัตร
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
7.4 ให้ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน (นับตั้งแต่เสียชีวิต)

บาท
บาท
บาท
บาท
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8. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ บิดา มารดา ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
1.
2.
3.

เป็นสมาชิก 2 ปี ขึนไป
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละ 1,500 บาท
เอกสารที่ใช้ในการรับเงินสงเคราะห์
3.1 หนังสือขอรับทุนสงเคราะห์ศพ
3.2 สาเนาใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา ที่เสียชีวิต
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา และของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
3.4 สาเนาบัตรของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
4. ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน (นับตังแต่เสียชีวิต)

9. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
การจ่ายสวัสดิการสาหรับสมาชิกที่สมรสแล้ว แต่ไม่มีบุตร
1. มีอายุตังแต่ 50 ปี ขึนไป
2. มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. คู่สมรสที่เป็นสมาชิกทังสามีและภรรยาจะได้รับเงินสวัสดิการ
จานวน 2,000 บาท (คนละ 1,000 บาท)
4. คู่สมรสที่เป็นสมาชิกเพียงฝ่ายเดียงจะได้รับเงินสวัสดิการ จานวน 1,000 บาท
การจ่ายทุนสวัสดิการสาหรับสมาชิกที่เป็นโสด
1. มีอายุตังแต่ 50 ปี ขึนไป
2. มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. จะได้รับเงินสวัสดิการจานวน 2,000 บาท
หมายเหตุ สมาชิกจะขอรับสวัสดิการนี้ได้เพียงครั้งเดียว
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10. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสวัสดิการวันเกิด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการวันเกิด สาหรับสมาชิก
1. เป็นสมาชิก 2 ปีขึนไป
2. จ่ายให้สมาชิกทุกวันครบรอบวันเกิด คนละ 100 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากสหกรณ์ ถ้าหากตรงกับวันหยุด ให้โอนเงินก่อนวันหยุด (วันทาการ)

11. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
1. เป็นสมาชิก 2 ปี ขึนไป
2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสายตาใน 180 วัน นับตังแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุให้มีสิทธิ์ได้รับ
เงิน ดังนี
2.1. มือสองข้างตังแต่ข้อมือหรือเท้าสองข้างตังแต่ข้อเท้าหรือสูญเสียสายตาสองข้าง 20,000บา
2.2 มือหนึ่งข้างตังแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตังแต่ข้อเท้า 20,000 บาท
2.3 มือหนึ่งข้างตังแต่ข้อมือและสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 20,000 บาท
2.4 เท้าหนึ่งข้างตังแต่ข้อเท้าและสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 20,000 บาท
2.5 มือหนึ่งข้างตังแต่ข้อมือ 10,000 บาท
2.6 เท้าหนึ่งข้างตังแต่ข้อเท้า 10,000 บาท
2.7 สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 10,000 บาท
3. กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสายตา ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6 ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสูงสุด
เพียงข้อเดียวเท่านัน
4. กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิงภายใน 180 วัน และทุพพลภาพถาวรสินเชิงนัน ได้เป็นไปติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตังแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 20,000 บาท
5. สิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์อันเนื่องจากการอุบัติเหตุในคราวเดียวกันนันให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
รวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
6. ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการประสบอุบัติเหตุแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทังแนบหลักฐาน
เอกสารใบรับรองแพทย์ สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นใดที่จาเป็น ถึงประธานกรรมการ
เพื่อขอรับเงินภายในกาหนดเวลา ดังนี
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4.1 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสายตา ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตังแต่วันที่ สูญเสีย
อวัยวะ หรือสูญเสียสายตา
4.2 กรณีทุพพลภาพถาวรสินเชิง ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตังแต่วันที่ตกเป็นบุคคลทุพพล
ภาพถาวรสินเชิงเมื่อพ้นกาหนดเวลาตามที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น แล้วแต่กรณี ให้เป็นอัน
หมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี

12. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก มีดังนี้
1. เป็นสมาชิก 2 ปี ขึนไป
2. บุตรสมาชิกที่มีอายุ 4 ปี ขึนไป ไม่เกิน 25 ปี
3. ส่งเสริมทุนบุตร 8 ระดับ คือ
3.1. อนุบาล
3.2. ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 3
3.3. ประถมศึกษาปีที่ 4 - ประถมศึกษาปีที่ 6
3.4. มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
3.5. มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
3.6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 - ปีที่ 3
3.7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ปีที่ 1 - ปีที่ 2
3.8. ปริญญาตรีทุกสาขา
4. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
5. เอกสารประกอบ
5.1 ใบสมัคร
5.2 เอกสารแสดงการเป็นนักเรียน - นักศึกษา ที่ระบุชื่อสถานศึกษาชื่อผู้ขอรับทุน
และระดับชันที่กาลังศึกษา
5.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของสมาชิกและผู้ขอรับทุน (นักเรียน - นักศึกษา)
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13. หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ มีดังนี้
1. เป็นสมาชิก 10 ปีขึนไป
2. เมื่อลาออกเกษียณอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
3. ถ้าลาออกจากงานก่อนอายุ 60 ปี จะยังไม่ได้รับเงิน ต้องรอให้อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
4. จ่ายเงินกรณีเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในอัตรา 500 บาท ต่อระยะเวลาการเป็น
สมาชิก 1 ปี
5. ให้ยื่นแบบคาร้อง ตามแบบของสหกรณ์
5.1 สาเนาบัตรประจาตัว
5.2 สาเนาหนังสือการอนุมัติให้ออกจากงานเนื่องจากเกษียณหรือหนังสือรับรองจาก
ต้นสังกัด
6. ให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการได้ที่ สหกรณ์ ฯ ภายใน 90 วัน
7. กรณีที่ลาออกจากงานก่อนอาบุ 60 ปี ต้องเป็นสมาชิกให้ครบอายุ 60 ปี และยื่นขอรับ
เงินสวัสดิการภายในสินปีบัญชีที่อายุครบ 60 ปี
8. กรณีที่สมาชิกผิดนัดการชาระหนี จะได้รับสวัสดิการนีเพียงกึ่งหนึ่งของสิทธิประโยชน์
ตามปกติในระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่วันที่ผิดนัดชาระหนี
14. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการวันเกิด สาหรับสมาชิก
1. เป็นสมาชิก 2 ปี ขึนไป
2. จ่ายให้สมาชิกที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 2 คืน ต่อหนึ่งครังการป่วย
3. ให้ใช้สิทธิได้ ไม่เกินปีละ 1 ครัง

