สวัสดิการ 2561

แบบคำขอรั บเงินสวัสดิกำร
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
เรียน ประธาน สอ.ตชด.24

วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................ (กรณี สมาชิกเสี ยชีวติ ให้ระบุชื่อทายาท)
เกี่ยวข้องเป็ น............................................เลขประจาตัวประชาชน............................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ...............................หมู่ที่..................ซอย............................................ถนน..........................................................
ตาบล........................................อาเภอ......................................จังหวัด................................. โทรศัพท์.....................................
ขอรับเงินสวัสดิการของสหกรณ์ สาหรับสมาชิ กราย............................................................. ............................
สมาชิกเลขที่......................โดยได้แนบเอกสารประกอบการขอรับเงินตามที่สหกรณ์กาหนดมาพร้อมนี้แล้ว
....................................................
ลงชื่อผูข้ อรับเงิน

รายการรับ
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สมาชิก (1,000 บาท)
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล คู่สมรส (1,000 บาท)
 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ สมาชิก (10,000 บาท)
 เงินค่าพวงหรี ดและสวดอภิธรรมศพ สมาชิก (5,000 บาท)
 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ คู่สมรส (5,000 บาท)
 เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ บุตร (5,000 บาท)
 เงินกองทุนฯ กรณี เสี ยชีวิต (เป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี )
เงินสวัสดิการเกษียณอายุ
 ตามเกณฑ์อายุการเป็ นสมาชิก
(ปี ละ 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท)

จานวนเงิน

สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกรายนี้มีสิทธิรับเงิน
สวัสดิการตามรายการรับที่บนั ทึกไว้
- เป็ นสมาชิก สอ.ตชด.24 เมื่อ........./........../............
รวมอายุสมาชิก .............ปี .................เดือน
- มีหุน้ ....................................................บาท
- มีหนี้.....................................................บาท
- มีเงินฝากต่อสหกรณ์...........................บาท
ลงชื่อ........................................จนท.สหกรณ์
ลงชื่อ....................................... ผูจ้ ดั การ
ลงชื่ อ...........................................ผู้อนุมัติ

รวมรับ
.........../.............../............

เอกสารประกอบการขอรับเงิน
รายการ
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล กรณี พกั รักษาตัวในสถานพยาบาล จานวน 1 คืน
ขึ้นไป ได้รับสิ่ งของเยีย่ มป่ วย หรื อ จ่ายเป็ นเงินสด (กรณี ไม่ได้รับการเยีย่ มป่ วย)
จานวน 1,000 บาท ปี ละไม่เกิน 3 ครั้ง

2. เงินช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม หรื อ คู่สมรส หรื อ บุตร ถึงแก่กรรม
2.1 เงินช่วยเหลือจัดการศพสมาชิก รายละ 10,000 บาท
2.2 เงินค่าพวงหรี ดและสวดอภิธรรมศพสมาชิก รายละ 5,000 บาท
2.3 เงินช่วยเหลือจัดการศพคู่สมรสรายละ 5,000 บาท
2.4 เงินช่วยเหลือจัดการศพบุตรรายละ 5,000 บาท

เอกสารแนบประกอบคาขอ
1.กรณี เยีย่ มป่ วย ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดแจ้ง
ขอรับสิ่ งของเพื่อเยีย่ มป่ วยจากสหกรณ์ และ
นาส่งภาพการเยีย่ มป่ วยให้สหกรณ์ในภายหลัง
2.กรณี ไม่ได้การเยีย่ มป่ วย ให้นาใบรับรอง
แพทย์หรื อสาเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวนั เข้า
และออกจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของ
รัฐหรื อเอกชน
1.สาเนามรณะบัตร
2.สาเนาทะเบียนบ้านผูถ้ ึงแก่กรรม
3.สาเนาบัตร,สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูข้ อรับ
เงิน
4.สาเนาทะเบียนสมรส(กรณี สมรส)

3. เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (ยกเว้นการฆ่าตัวตายหรื อการกระทาที่
ผิดฏหมาย เว้นความผิดละหุโทษ) ต้องสมัครเป็ นสมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี และเป็ น
สมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ได้รับรายละ 100,000 บาท กรณี มีหนี้ต่อสหกรณ์
ให้นาชาระหนี้ ส่วนที่เหลือจ่ายให้ทายาท

1.สาเนามรณะบัตร
2.สาเนาทะเบียนบ้านผูถ้ ึงแก่กรรม
3.สาเนาบัตร,สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูข้ อรับ
เงิน
4.สาเนาทะเบียนสมรส(กรณี สมรส)

4. สวัสดิการสมาชิกเษียณอายุ

1.สาเนาหนังสื อแสดงว่าเกษียณอายุ หรื อออก
จากงาน
1. สาหรับเงินประกันใช้เอกสารที่บริ ษทั ฯ
กาหนด

5. เงินประกันชีวติ

กรณีทายาทยื่นขอรับเงิน ให้ ทายาทเรี ยงตามลาดับต่อไปนี ้ ยื่นคาขอ
(1) ผูส้ ื บสันดาน (คู่สมรสหรื อบุตร) (2) บิดาหรื อมารดา
(3) พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ หรื อย่าหรื อตาหรื อยาย
(6) ลุงหรื อป้ าหรื อน้าหรื ออา

1.นอนวัน ถือเป็ นหว้ าชนิดหนึง่ ไม่คอ่ ยแพ้ ลกั ษณะคือมักจะยืนหลับเวลาอยูใ่ นสุม่ หรื อเวลาทาเดือย พวกนี ้
ตอนล่อจะน่าเบื่อคือไม่คอ่ ยจะเดินจะวิ่งแต่สบายตอนเคียงเพราะ จะไม่ยงุ่ ไม่จิกเพื่อนหลับอย่างเดียว ต้ องแน่ใจด้ วยนะ
ครับว่าไก่เราไม่ได้ ไข้ ในหรื อเมารถจึงยืนหลับตลอดแบบนี ้ไม่ใช่นอนวันแต่จะนอนทังวั
้ นนะจ๊ ะ
2.หางเอกชัย ขนหางเล็กๆที่งอกจากกระดูกโคนหางมักชนะหลายหนครับ
3.งอกขนในคอ อันนี ้ไม่เคยเห็นครับแต่คนแก่ๆบอกว่าหายากมากและแพ้ ยากมาก
4.เกราะราง อันนี ้ได้ จากหนังสือไก่ครับ เขาว่าจับตัวไก่สนั่ ดูจะมีเสียงเครื่ องในดัง กร๊ อกๆเหมือนตีเกราะเขา
ว่าเป็ นของดีเช่นกัน
5.พ่อไก่ที่เลี ้ยงลูก มักชนะนานและมักให้ ลกู ดี
6.ขี ้ร้ อง เวลาให้ น ้ามักมีปากมีเสียงเสมอ จับนิดจับหน่อยก็ร้องจ๊ อกๆอันนี ้ก็มีทงแพ้
ั ้ ชนะครับแต่เขาก็ถือเป็ น
หว้ าเช่นกัน
7.สะบัดสร้ อย คือไก่ที่สะบัดสร้ อยคอตลอดเวลาแต่ต้องแน่ใจว่าไก่เราไม่มีเห็บในหูหรื อเป็ นน ้าหนวกนะครั บ
แต่ก็มีทงแพ้
ั ้ และชนะเช่นกันครับ
8. แต่งตัวทังวั
้ น ในสุม่ ไม่คอ่ ยขี ้ รักสวยรักงามสังเกตุตอนเช็ดน ้าเสร็จจะแต่งตัวตลอดและขนมักแห้ งพร้ อมกัน
ทังตั
้ ว ขยายความเรื่ องในสุม่ ไม่คอ่ ยขี ้คือไก่พวกนี ้นิสยั เหมือนแม่ไก่ฟักไข่ จะไม่ขี ้ในรังแต่ลงมาขี ้ข้ างล่าง มันเองก็ไม่คอ่ ยขี ้
ในสุม่ สังเกตุตอนเช้ าพอเปิ ดมุ้งขี ้ไก่จะน้ อยมากหรื อไม่มีเลยแต่พอปล่อยจากสุม่ กลับขี ้กองใหญ่เหมือนแม่ไก่ถือเป็ นหว้ า
ใหญ่ชนะได้ หลายครัง้ ครับ
9.ขนลูกไก่ อยูร่ ะหว่างกลางปี ก นอกกับในเป็ นขนเล็กเหมือนขนลูกไก่3เดือนและจะไม่ผลัดให้ ดีมีข้างละ2เส้ น
เจ้ าของเล่นได้ สบายใจครับ แต่องค์ประกอบอื่นต้ องดีด้วยนะครับเช่นเดือย น ้า

