เปนสมาชิกสหกรณดอี ยางไร

สิทธิและหนาทีข่ องสมาชิก

เมื่ อพูดถึงประโยชนของสมาชิก สํา หรับ
สหกรณออมทรัพยออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง
จํากัด สิ่งไหนที่เปนประโยชนตอมวลสมาชิก คือ
สิ่ ง ที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การตลอดจน
เจ า หน า ที่ ทุ ก คนได ต ระหนั ก และพร อ มให
ความสําคัญกับสมาชิก สมาชิกจะไดรับผลตอบแทน
จากการเปน สมาชิกหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1. สมาชิกตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติและคําสั่ง
ของสหกรณ

1. เงินคาหุน สมาชิกมีสิทธิ์ถือหุนไดไมเกิน 1 ใน 5 ของหุนทั้งหมด
และถือหุนรายเดือนขั้นต่ําไมนอยกวา 5% ของเงินเดือน สุงสุดไม
เกิน 10,000 บาท ตั้งแตแรกที่เขาเปนสมาชิก เงินคาหุนถือวา
เปนการฝกวินัยการออมที่ดี ตองฝากทุกเดือนเปนมรดก ใหตัวเอง
ยามเกษียณ

4. สมาชิกมีสิทธิเสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการ
สหกรณ หรือผูต รวจสอบกิจการของสหกรณ

2. สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกร
ที่เขมแข็ง
3. รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินงานและพัฒนาสหกรณ
ใหเจริญรุงเรือง มั่นคง และสอดสองดูแลกิจการของสหกรณ

5. สมาชิกควรเขารวมประชุมใหญสามัญ เพื่อเสนอความคิดเห็น
ออกเสียงลงคะแนนมติตางๆ ที่สําคัญของสหกรณ
6. สมาชิกมีสิทธิไดรับบริการทุกประเภทของสหกรณออมทรัพย

2. สหกรณสงเสริมการออมใหกับสมาชิกทุกคน โดยใหสมาชิก เปด
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย พิ เ ศษ เงิ น ฝาก
ประจําเดือน เปนเงินออมในอนาคตใชเมื่อยามขัดสน

7. สมาชิกมีสิทธิในการค้ําประกันเงินกูของสหกรณตามระเบียบของ
สหกรณ

3. สิทธิกูเงินดอกเบี้ยต่ํา กูเงินยามขัดสน

9. สมาชิกมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามระเบียบ ขอบังคับ มติและคําสั่ง
ของสหกรณ

4.

สิทธิรับเงินปนผลตามทุนเรือนหุนที่สมาชิกถือหุนในอัตราที่
สหกรณ กําหนด

5. สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนตามจํานวนดอกเบี้ยสะสมในอัตราดอกเบี้ยที่
สหกรณกําหนด
6.

สิทธิรับทุนสวัสดิการตางๆ ของสมาชิกตามที่สหกรณกําหนด
การเปนสมาชิกสหกรณคงไมไดมีดีแคการกูเงิน แตสหกรณยัง
สอนให รูจักความพอเพียง การออมเงิน และความเอื้ออาทรตอ
กัน

สวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก
ของสหกรณฯ
1. ทุนการศึกษาบุตร
เป น บุ ต รสมาชิ ก สหกรณ ผู กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยสมาชิ ก หนึ่ ง
ครอบครัวสามารถยื่นขอรับทุนได 1 ทุน และใหไดรับทุนปเวนป
2. เงินบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ป
เปนสมาชิกติดตอกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป ไดรับ 5,000 บาท
ครบรอบปตอไปไดรับเพิ่มปละ 500 บาท
ยกตัวอยาง เชน เปนสมาชิก 34 ป รับเงินบําเหน็จ
10 ป ไดรับ
5,000 บาท
24 ปๆละ 500 บาท
12,000 บาท
รวมไดรับเงิน
17,000 บาท
3. เงินบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุกอนกําหนดหรือสมาชิกลาออก
จากงาน
ไดรับเงินบําเหน็จ 10% ของจํานวนเงินที่ควรจะไดรับจาก
เกษียณอายุราชการ 60 ป และเปนสมาชิกมาแลว 20 ปยกตัวอยาง
เชน เปนสมาชิก 34 ป รับเงินบําเหน็จ
10 ป ไดรับ
5,000 บาท
24 ปๆละ 500 บาท
12,000 บาท
รวมไดรับเงิน
17,000 บาท
เกษียณอายุกอนกําหนด/ลาออก ไดรบั 10% = 1,700 บาท
4. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส
สําหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป สหกรณจะ
จายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสใหคนละ 200 บาท

5. เงินรวมทําบุญศพบุพการี
เพื่อเปนการเสริมสรางสวัสดิการครอบครัวสมาชิกสหกรณ
เมื่อถึงแกกรรม สหกรณฯ รวมทําบุญศพบุพการี ศพละ 500
บาท (ยื่นคํารอง ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ถึงแกกรรม)
6. เงินสงเคราะหเกี่ยวกับศพสมาชิกหรือคูส มรส
1. เปนสมาชิกตั้งแต 1 ป ทายาทจะไดรับ 15,000 บาท
2. เมื่อครบรอบปตอไป เพิ่มปละ 2,000 บาท
3. คู ส มรสสมาชิ ก ถึ ง แก ก รรมมี สิ ท ธิ์ ไ ด รั บ 10% ของสิ ท ธิ์ ที่
สมาชิกควรไดรับ
ยกตัวอยาง เชน เปนสมาชิก 34 ป เสียชีวิตไดรับเงิน
1 ป ไดรับ
15,000 บาท
33 ปๆละ 2,000 บาท ไดรับ
66,000 บาท
รวมไดรับเงิน
81,000 บาท
คูสมรสไดรับ 10%
8,100 บาท
7. เงินกองทุนสวัสดิการเงินกู
ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู ข องสมาชิ ก ผู ถึ ง แก ก รรมที่ มี ห นี้ ค งค า งกั บ
สหกรณ ไมเกินหลักเกณฑ ดังนี้
1. เปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป จายใหไมเกิน 5,000 บาท
2. เปนสมาชิก 10 ปขึ้นไป จายใหไมเกิน 10,000 บาท
8. เงินชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
1. สมาชิกที่ประสบอัคคีภัย จะจายเงินสงเคราะหใหเทาที่ไดรับ
ความเสียหายจริง แตไมเกินรายละ 2,000 บาท
2. สมาชิกที่ประสบวาตภัย อุทกภัย หรือภัยพิบัติอื่นๆ จะจายเงิน
สงเคราะหใหเทาที่ไดรับความเสียหายจริง แตไมเกิน 1,000
บาท
สมาชิ ก ที่ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ต อ งเป น ผู ที่ มี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นบ า น
ที่ป ระสบภัย แจง เป น หนั งสื อขอรั บเงิน สงเคราะหภ ายใน 30 วั น
นับแตวันที่ประสบภัย

9. สวัสดิการสงเคราะหเพื่อครอบครัวสมาชิกผูถ งึ แกกรรม (สคก.)
เพื่อเปนการชวยเหลือแกสมาชิกที่ถึงแกกรรมมิใหเดือดรอน
และเพื่อลดภาระผูค้ําประกัน ศพละ 100 บาท
10. โครงการอืน่ ๆ
1. โครงการประชุมสัมมนาอบรมศึกษาดูงาน
2. โครงการพัฒนาวิชาชีพแกสมาชิก เพื่อนําไปเปนอาชีพเสริม
3. โครงการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ
4. โครงการสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน
5. โครงการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
11. สมัครเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรั พ ย ส าธารณสุ ข ไทย (สสธท.) ทั้ ง ประเภทสามั ญ และ
ประเภทสมทบ (คูสมรส บิดา มารดา บุตร) โดยหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการรับสมัครขึ้นอยูกับประกาศของสมาคม
12. สมัครเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
ของชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ทั้งประเภทสามัญ และประเภทสมทบ (คูสมรส) หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการรับสมัครขึ้นอยูกับประกาศของสมาคม

เลขที่ 3 ถนนปาขาม 1 ตําบลหัวเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โทรศัพท: 0-5422-6384, 0-5432-3991
โทรสาร 0-5432-3991
เว็บไซต www.lphosaving.com

E-mail: lphosaving@hotmail.co.th

สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขลําปาง จํากัด
ระบบงานทันสมัย บริการประทับใจ มั่นคง โปรงใส
ตามหลักธรรมภิบาล นําสูอุดมการณสหกรณ

สิทธิและผลประโยชน
ของสมาชิกสหกรณ

