สวัสดิการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
มอบให้แก่สมาชิก มีดังนี้
1. สวัสดิการ การสร้างครอบครัวใหม่
2. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
3. กองทุนสวัสดิการสมาชิก
4. สวัสดิการการครองสถานภาพโสด
5. กองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ
8. กองทุนเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการสูญเสียชีวิต
9. ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป
10. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌ.อ.ส.1,2,3,4,5)
11. สสธท.
12. สส.ชสอ.

สอ.สธ.ชม.

ฌ.อ.ส. 1

ฌ.อ.ส. 2

ฌ.อ.ส. 3

สสธท.

ฌ.อ.ส. 4

สส.ชสอ.

ฌ.อ.ส. 5

เริ่มจาก : เกิด

แก่

เจ็บ

ตาย

เกิด
สวัสดิการ
1. สวัสดิการ
การสร้าง
ครอบครัวใหม่

คุณสมบัติ
1. สมาชิกที่จดทะเบียนสมรสครั้งแรก
2. มีบุตรลำดับที่ 1 ของบิดาหรือ
มารดา

จำนวนเงิน
เงื่อนไข
จำนวน 1,099 บาท 1. เป็นสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
2. บิดา หรือ มารดาเป็นสมาชิกทั้งสองฝ่าย
ได้รับสวัสดิการเพียง 1 สิทธิ
* ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน
- หลังจากจดทะเบียนสมรส
- หลังจากคลอดบุตรคนที่ 1

สวัสดิการ
2. ทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตร
สมาชิก

คุณสมบัติ
บุตรศึกษาในระดับชั้น
o อนุบาล 1
o ประถมศึกษาปีที่ 1
o ประถมศึกษาปีที่ 4
o มัธยมศึกษาปีที่ 1
o มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1
o อุดมศึกษาปีที่ 1 หรือ ปวส.1
o อุดมศึกษาปีที่ 4

จำนวนเงิน
สมาชิก สามัญ
ทุนละ 1,000 บาท
สมาชิก สมทบ
ทุนละ 500 บาท
( เฉพาะลูกจ้าง
ในหน่วยงาน )

เงื่อนไข
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. สมาชิกรับทุนระดับชั้นละ 1 ครั้ง
3. บิดา หรือ มารดาเป็นสมาชิกทั้งสองฝ่าย
ได้รับสวัสดิการเพียง 1 สิทธิ
* ขอรับทุนภายในระยะเวลาตามประกาศ

แก่
สวัสดิการ
3. กองทุน
สวัสดิการสมาชิก

คุณสมบัติ
สมาชิก สามัญ
เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ เป็นสมาชิก
ครบตัง้ แต่ 60 งวด/เดือน ขึ้นไปในวันที่
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

สวัสดิการ
คุณสมบัติ
4. สวัสดิการ
สมาชิก สามัญ
การครองสถานภาพ ทีค่ รองสถานภาพโสด โดยนิตินยั หรือ
พฤตินยั ตลอดอายุการทำงาน และมี
โสด
อายุ 60 ปีบริบูรณ์

จำนวนเงิน
จำนวนเงินเท่ากับ
ระยะเวลาจำนวน
งวด/เดือนทีเ่ ป็น
สมาชิกคูณ 200
บาท

เงื่อนไข
1. เสียชีวิต / ทุพพลภาพ รับเงิน 100 %
2. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รับเงิน 40 %
3. เสียชีวติ / ทุพพลภาพ หลังจากรับเงิน
ตามข้อ 2 ไปแล้ว รับเงิน 60%
4. อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ รับเงิน 40%
5. เสียชีวิต / ทุพพลภาพ หลังจากรับเงิน
ตามข้อ 4 ไปแล้ว รับเงิน 20%
6. อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ รับเงิน 20%
7. สมาชิกรับเงินตามข้อ 2-6 ไปแล้ว
จะได้รบั เงิน จำนวน 2,000 บาท
เมื่อครบรอบเดือนเกิดทุก ๆ ปี จนกว่า
จะเสียชีวติ

จำนวนเงิน
เงื่อนไข
อายุการเป็นสมาชิก เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
(ปี) X 100 =
* ขอรับภายใน 90 วัน นับจากวันที่
จำนวนเงินที่ได้รบั
อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
หากเกิน 6 เดือน
ให้นับเป็น 1 ปี
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เจ็บ
สวัสดิการ
5. กองทุนสวัสดิการ
เยี่ยมไข้สมาชิก

สวัสดิการ
6. ทุน
สาธารณประโยชน์

คุณสมบัติ
สมาชิกสามัญ ตัง้ แต่ 9 เดือนขึน้ ไป
เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ไม่น้อย
กว่า 3 วัน ต่อการป่วย รวมถึงการ
คลอดบุตร

จำนวนเงิน
จ่ายครั้งละ 500 บาท

เงื่อนไข
* ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล

คุณสมบัติ
สมาชิกสามัญ, สมาชิกสมทบ
ที่ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

จำนวนเงิน
เงื่อนไข
จ่ายตามความเสียหาย 1. บ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายต้อง
และอายุการเป็น
เป็นกรรมสิทธิของสมาชิกหรือคู่สมรส
สมาชิก
2. สมาชิกสมทบได้รับกึง่ หนึ่งของสิทธิ
สมาชิกสามัญ
3. ยื่นเอกสารหลักฐานหลังจากประสบภัย
พิบัติ

ตาย
สวัสดิการ
คุณสมบัติ
7. ทุนสาธารณประโยชน์ 1. เป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิก
เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับ สมทบทีช่ ำระหุ้นรายเดือน ตั้งแต่
การจัดการศพ
3 เดือนขึ้นไป
2. คู่สมรส , บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย บิดา,มารดาของสมาชิก
สามัญ

สวัสดิการ
คุณสมบัติ
8. กองทุนเงินสวัสดิการ เป็นสมาชิกสมาชิกสามัญ
เพื่อช่วยเหลือการ
ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป
สูญเสียชีวิต

สวัสดิการ
9. ทุนสงเคราะห์สมาชิก
ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ทั่วไป

คุณสมบัติ
สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ทั่วไป

จำนวนเงิน
จ่ายตามอายุการเป็น
สมาชิก

จำนวนเงิน
จ่าย 60,000 บาท

จำนวนเงิน
จ่ายตามประกาศ
หลักเกณฑ์โดยที่
ประชุมคณะกรรมการ
กำหนด

เงื่อนไข คุณสมบัติ
1. เมื่อสมาชิกสามัญเสียชีวิต
2. สมาชิกสมทบ คูส่ มรส บุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย บิดามารดาของสมาชิก
สามัญ เสียชีวิต ได้รบั กึ่งหนึ่งของสิทธิ์
สมาชิกสามัญ
* ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน
หลังจากเสียชีวิต
เงื่อนไข คุณสมบัติ
เมื่อสมาชิกเสียชีวติ
* ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน
หลังจากเสียชีวิต
เงื่อนไข คุณสมบัติ
เมื่อสมาชิกผู้กู้มีเหตุไม่สามารถชำระหนี้ได้
และผู้ค้ำประกันยินยอมรับสภาพหนี้ แทน
ผู้กู้
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ตาย
สวัสดิการ
10. ฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่
(ฌ.อ.ส. 1)

คุณสมบัติ
1. สมาชิกสามัญ คู่สมรส บุตร
บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ
และสมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างของ
หน่วยงาน
2. อายุไม่เกิน 50 ปี

จำนวนเงิน
ประมาณ 270,000
บาท
(ขึ้นอยู่กบั จำนวน
สมาชิก ณ วันที่
เสียชีวิต)

เงื่อนไข คุณสมบัติ
จ่ายเงินสงเคราะห์ศพละ 30 บาท
(ชำระล่วงหน้ารายปี ปีละ 3,500 บาท)
* ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน
หลังจากเสียชีวิต
*จ่ายครั้งแรกเพื่อจัดการศพ 80,000
บาท
*ส่วนที่เหลือจ่ายให้ผู้รบั มอบเงิน
สงเคราะห์ (หักภาระตามหนังสือยินยอม)

ฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่
(ฌ.อ.ส. 2.3.4.5)

1. สมาชิกสามัญ คู่สมรส บุตร
บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ
และสมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างของ
หน่วยงาน
2. อายุไม่เกิน 50 ปี

ประมาณ 200,000
บาท
(ขึ้นอยู่กบั จำนวน
สมาชิก ณ วันที่
เสียชีวิต)

จ่ายเงินสงเคราะห์ศพละ 100 บาท
(ชำระล่วงหน้ารายปี ปีละ 2,000 บาท
* ขอรับสวัสดิการภายใน 90 วัน
หลังจากเสียชีวิต
*จ่ายครั้งแรกเพื่อจัดการศพ 80,000
บาท
*ส่วนที่เหลือจ่ายให้ผู้รบั มอบเงิน
สงเคราะห์ (หักภาระตามหนังสือยินยอม)

สวัสดิการ
11. ฌาปนกิจสงเคราะห์
สาธารณสุขไทย
(สสธท.)

คุณสมบัติ
จำนวนเงิน
1. สมาชิกสามัญ และบุตร ของ
ประมาณ 1,000,000
สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบที่ บาท
เป็นพนักงานราชการ , ลูกจ้างของ
หน่วยงาน และบุตร ของสมาชิก
สมทบ
2. อายุไม่เกิน 54 ปี

เงื่อนไข คุณสมบัติ
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นรายปี ปีละ 4,500
บาท
*สหกรณ์เป็นศูนย์ประสานงานเท่านั้น

สวัสดิการ
12. ฌาปนกิจสงเคราะห์
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)

คุณสมบัติ
1. สมาชิกสามัญ บิดา มารดา คู่
สมรส บุตร ของสมาชิกสามัญ
2. อายุไม่เกิน 55 ปี ถึง ธันวาคม
2564

เงื่อนไข คุณสมบัติ
จ่ายเงินสงเคราะห์รายปี ปีละ 4,800 บาท
*สหกรณ์เป็นศูนย์ประสานงานเท่านั้น

จำนวนเงิน
ประมาณ 600,000
บาท
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