เลขที่........................................
วันที่.........................................

แบบคาขอรับเงินสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
เขียนที่..................................................................
วันที่.................................................................
เรี ยน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด

ข้าพเจ้า.......................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................อายุ...........ปี รับราชการหรื องานประจา
ในตาแหน่ง....................................ฝ่ าย/แผนก................................กอง/จังหวัด................................สังกัด.................................
ได้รับเงินได้รายเดือน..................................บาท โดยอัตราเงินเดือนตั้งจ่ายที่............................................ที่อยูส่ ามารถติดต่อได้
....................................................................................................................................โทรศัพท์..................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการจาก กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ดังนี้
การศึกษา
จานวน 2,000 บาท
การศาสนา
จานวน 2,000 บาท เหตุการณ์เกิดก่อนวันที่ 1 มีนาคม 63
การสมรส
จานวน 2,000 บาท จ่าย 1,000.- บาทตามเดิม
การรับขวัญบุตร
จานวน 2,000 บาท
การเป็ นคนโสด
จานวน 2,000 บาท
โดยมีรายละเอียดประกอบ.........................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
(.........................................................)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า....................................................................รับราชการในตาแหน่ง...................................................................
ระดับ...........................สังกัด...............................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. เลขทะเบียนที่...................
ขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารประกอบในคาขอรับเงินเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ........................................................ผูบ้ งั คับบัญชา
(.........................................................)
หมายเหตุ เอกสารประกอบการพิจารณา
- การศึกษา
: สาเนาปริ ญญาบัตร (รับได้ครั้งเดียว) สาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทย
- การศาสนา
: สาเนาหนังสื อการอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรื อบวชชี หรื อไปถือศีลและปฎิบตั ิธรรม (รับได้ครั้งเดียว)
สาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทย
- การสมรส
: สาเนาทะเบียนสมรส และบัตรเชิญหรื อรู ปถ่ายพิธีสมรส สาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทย
- การรับขวัญบุตร : สูติบตั ร, สาเนาทะเบียนสมรส,ใบลาคลอด(กรณี เป็ นสมาชิก),รู ปถ่าย(ถ้ามี) สาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทย
- การเป็ นคนโสด : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัญชีธนาคารกรุ งไทย
(รายละเอียดด้านหลัง)

-2สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนให้แก่สมาชิกในโอกาสสาคัญของสมาชิก ดังต่อไปนี้
(1) การศึกษา
เป็ นเงิน 2,000 บาท
(2) การศาสนา
เป็ นเงิน 2,000 บาท
(3) การสมรส
เป็ นเงิน 2,000 บาท
(4) การรับขวัญบุตร
เป็ นเงิน 2,000 บาท
(5) การเป็ นคนโสด
เป็ นเงิน 2,000 บาท
สมาชิกทีส่ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรื อปริญญาโทหรื อปริญญาเอก มีสิทธิ ได้รับเงิน เพียงครั้งเดียว
การขอรับเงินตามวรรคแรก สมาชิกผูน้ ้ นั ต้องยื่นคาขอตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมแนบสาเนาปริ ญญาบัตร หรื อ
หนังสื อสาคัญซึ่ งสภามหาวิทยาลัย หรื อสถาวิทยาลัยอนุมตั ิปริ ญญาแล้วมาแสดงในกรณี ที่ยงั มิได้รับปริ ญญาภายในหนึ่ งปี นับแต่
วันที่ได้รับปริ ญญาหรื อหนังสื อสาคัญซึ่ งสภามหาวิทยาลัยหรื อสภาวิทยาลัยอนุมติ
สมาชิกทีอ่ ปุ สมบทหรื อบวชชีตามหลักพุทธศาสนา หรื อไปถือศีลและปฎิบตั ิธรรมตามประกาศสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ หรื อในการประกอบพิธีฮจั ย์ตามหลักศาสนาอิสลาม ณ นครเมกกะ มีสิทธิ ได้รับเงิน เพียงครั้งเดียว
การขอรับเงินตามวรรคแรก สมาชิกผูน้ ้ นั ต้องยื่นคาขอตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมแนบสาเนาหนังสื ออนุญาต
ให้ลาอุปสมบทหรื อบวชชีหรื อไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด หรื อสาเนาหนังสื อรับรองการบวช หรื อหนังสื อ
รับรองจากหัวหน้าคณะผูแ้ ทนฮัจย์ทางการของประเทศไทยภายใน 120 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิกิจศาสนา
สมาชิกทีจ่ ดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย มีสิทธิ ได้รับเงิน เพียงครั้งเดียว
การขอรับเงินตามวรรคแรก สมาชิกผูน้ ้ นั ต้องยื่นคาขอตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมแนบสาเนาใบสาคัญสมรส
ภายใน 120 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนสมรส
สมาชิกทีม่ ีบุตรโดยชอบดัวยกฎหมาย มีสิทธิ ได้รับเงิน
การขอรับเงินตามวรรคแรก สมาชิกผูน้ ้ นั ต้องยื่นคาขอตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมแนบสาเนาสู ติบตั รของบุตร
หรื อหลักฐานการรับรองบุตรภายใน 120 วันนับแต่วนั ที่มีบุตร
สมาชิกเป็ นคนโสด มีสิทธิ ได้รับเงินเพียงครั้งเดียว โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
(2) เป็ นโสดจนอายุครบ 50 ปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เคยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
(4) ไม่เคยอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา
(5) ไม่เคยประกอบพิธีสมรสหรื อแต่งงานตามประเพณี
(6) ไม่เคยขอรับสวัสดิการของสหกรณ์เกี่ยวกับบุตร
การขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกต้องยืน่ คาขอตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านภายใน 120 วัน นับแต่วนั ที่มีอายุครบ 50 ปี บริ บูรณ์

