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สวัสดิการสหกรณฯ.....
         สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สอ.สธ.พท.) เปดใหบริการสมาชิกตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2536  

ผานมาเปนระยะเวลา 29 ป มีการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พ.ค.65 สอ.สธ.พท. 

มีสมาชิก จำนวน 1,615 คน และมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,182,382,453.01 บาท แตจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและทุน

ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นก็ไมไดเปนสิ่งยืนยันไดวาสหกรณนั้น ๆ ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน  การกินดีอยูดีและมีสันติสุข

ของสมาชิกสหกรณตางหากจึงจะเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความสำเร็จ ซึ่งเปนไปตาม “ปรัชญาของสหกรณ” ตามหลักการสหกรณ

ขอที่  3  เรื่องการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  ไดกลาวไววา  “หลักการสหกรณขอนี้  มุงเนนใหสมาชิกทุกคนพึง

ตระหนักวา บทบาทที่สำคัญของตน  คือ  การที่ตองเปนทั้งเจาของและลูกคาในคนคนเดียวกัน  (Co–owners customers) 

จึงตองทำหนาที่เปนทั้งผูสมทบทุน  ผูควบคุมและผูอุดหนุน หรือผูใชบริการของสหกรณ   มิใชเขามาเปนสมาชิกเพียงเพื่อ

มุงหวังไดรับประโยชนจากสหกรณเทานั้น  ในการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อความเปนธรรมแกสมาชิก   สวนหนึ่งตองกันไวเปน

ทุนสำรอง ซึ่งจะนำไปแบงกันมิได  แตเปนทุนเพื่อพัฒนาสหกรณของพวกเขาเองถือวาเปนทุนทางสังคม  นอกนั้นอาจแบง

เปนเงินปนผลในอัตราจำกัด   และเปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงธุรกิจ”  จากปรัชญาสหกรณ และหลักการสหกรณในขอนี้ 

ทำใหเกิดการมอบสวัสดิการตาง   ๆ    ใหแกสมาชิกของสหกรณซึ่งถือเปนการรวมกันแสดงน้ำใจระหวางสมาชิกดวยกัน  

โดยสวัสดิการตาง ๆ ที่สมาชิกไดรับ  จะถูกจัดสรรมาจากกำไรสุทธิในแตละปและทุก ๆ  สหกรณมุงหวังที่จะมอบสวัสดิการ

ใหแกสมาชิกมากขึ้นทั้งจำนวนเงิน   และตองการใหครอบคลุมตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต   แตจะตองตั้งอยูบนความเหมาะสม  

เพราะสมาชิกบางรายจะมีโอกาสขอรับสวัสดิการไดเพียงบางประเภทเทานั้น   เชน   สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตร 

สมาชิกที่มีบุตรเทานั้นที่จะไดรับ เปนตน

  สอ.สธ.พท. ไดจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ ใหแกสมาชิกตามหลักการและความเหมาะสม 

  ปจจุบันมีทั้งหมด 12 สวัสดิการ ดังนี้

ทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย 

 - ในเขตพื้นที่ที่จังหวัดประกาศเปนเขตพื้นที่ใหความชวยเหลือ

   ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 - ทั้งนี้ไมเกินมูลคาของความเสียหายและไมเกินรายละ 

  1,000.- บาท ตอป

หนา 1

ทุนสวัสดิการชวยเหลือโรคระบาดติดตออันตราย

- ตามสถานการณการเกิดโรคและตามประกาศของสหกรณฯ

ทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ

- ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี (อายุ ตั้งแต 3 ป ถึงอายุ 25 ปบริบูรณ

- จำนวนเงินและจำนวนทุนขึ้นอยูกับทุนสวัสดิการที่มีอยูในปนั้นๆ

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและประกาศของสหกรณฯ

ออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จำกัด
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หนา 2

ทุนสวัสดิการสงเคราะหกรณีสมาชิกและบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม

-  มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการฯจำนวนเงินตามหลักเกณฑจำนวนปที่เปนสมาชิกตอเนื่อง ตั้งแต 20,000.- บาท 

  ถึง 175,000.- บาท และ 

- ไดรับพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง มูลคาไมเกิน 1,000.- บาท  

- กรณีที่ไมสามารถจัดพวงหรีดเคารพศพผูถึงแกกรรมได หรือตามประเพณีทางศาสนาของผูถึงแกกรรม

  ไมมีการวางพวงหรีดเคารพศพ ใหจัดสิ่งของที่จำเปนในนามสหกรณเพื่อรวมในพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณี

  ทางศาสนาของผูถึงแกกรรม มูลคาไมเกิน 1,000.- บาท

4.1 สมาชิกถึงแกกรรม

4.2 บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแกกรรม

  เวนแตบุตรของสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมายอายุตองไมเกิน 25 ป หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส  

  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห ดังตอไปนี้

  - ไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะห จำนวน  2,000.- บาท

  -  พวงหรีดเคารพศพ  จำนวน  1 พวง มูลคาไมเกิน 1,000.- บาท กรณีที่ไมสามารถจัดพวงหรีดเคารพศพ

  ผูถึงแกกรรมได หรือตามประเพณีทางศาสนาของผูถึงแกกรรม ไมมีการวางพวงหรีดเคารพศพ ใหจัดสิ่งของที่

  จำเปนในนามสหกรณเพื่อรวมในพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาของผูถึงแกกรรม มูลคาไมเกิน 1,000.- บาท

ทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย

- เปนสมาชิกไมเกิน  10 ป  ใหไดรับเงินสงเคราะห 10,000.- บาท   

- เปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไป ใหไดรับเงินสงเคราะห 15,000.- บาท 

กรณีไฟไหมทั้งหลัง 

กรณีไฟไหมบางสวน
- อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ แตไมเกินหลักเกณฑขางตน

ทุนสงเคราะหเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

ไดรับเงินสงเคราะหเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑ ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว ดังนี้

(1) สูญเสียมือตั้งแตขอมือ  ใหจาย ขางละ 10,000.- บาท 

(2) สูญเสียเทาตั้งแตขอเทา ใหจาย ขางละ 10,000.- บาท 

(3) สูญเสียตา   ใหจาย ขางละ 10,000.- บาท 

(4) ทุพพลภาพ(เนื่องจากอุบัติเหตุ) จนเปนเหตุใหไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ 

มากกวา 6 เดือน ใหจาย 20,000.- บาท 

074-616167, 081-8973345

 Line OA  : @SKPTCOOPhttps://www.facebook.com/skptcoop

http://www.skpt-coop.com/

LINE

www

สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จำกัด



7

8

9

10

11

12

หนา 3

สวัสดิการของที่ระลึกกรณีสมาชิกออกจากราชการหรือออกจากงาน  

ไดรับของที่ระลึก มูลคารายละ 1,000.- บาท  บวกจำนวนปที่เปนสมาชิกตอเนื่อง 

ปละ 200.- บาท 

ทุนสนับสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก 

- เปนผูปวยติดเตียง ตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข 

- มีสิทธิ์ไดรับการเยี่ยมจากสหกรณ ปละ 1 ครั้ง และไดรับของเยี่ยม มูลคาจำนวน 2,000.- บาท 

ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญที่ตองรับชำระแทนผูกูสามัญ 

จำนวนทุนสวัสดิการสนับสนุนการดำรงชีพของสมาชิกแตละปนั้น ขึ้นอยูกับทุนสวัสดิการที่มีอยูในปนั้นๆ  

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทุนสงเคราะหชวยเหลือสมาชิกที่ปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

- ไดรับการชวยเหลือ รายละ 500.- บาท ตอคืน 

- รวมจายไมเกิน 1,500.- บาท 

- สมาชิกสามารถรับสิทธิได 1 ครั้งตอ 1 ป

ทุนสงเคราะหชวยเหลือสมาชิกที่ปวยติดเตียงรักษาอยูที่บาน

ทุนสนับสนุน สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณตอเนื่องเปนเวลานาน 

- ไดรับเงินทุนสวัสดิการสนับสนุน ตามหลักเกณฑการนับระยะเวลาการเปนสมาชิก โดยไดรับตั้งแตอายุ

การเปนสมาชิกครบ 25 ปขึ้นไป วงเงินตั้งแต 1,000 – 3000.- บาท

จะไดรับความชวยเหลือจากสหกรณเมื่อไดยินยอมรับสภาพหนี้เงินกู ในวงเงิน รอยละ 25 ของหนี้คางชำระ

ที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูสามัญแตไมเกิน 30,000.- บาท 

    สวัสดิการตาง ๆ ของ สอ.สธ.พท.  ที่มอบใหแกสมาชิกนั้น เกิดจากความตั้งใจและความตองการที่จะใหสมาชิก

ทุกคนไดรวมแสดงความมีน้ำใจตอกัน และเกิดประโยชนสูงสุดอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเปนการรักษาผลประโยชน

ของทานสมาชิก และกอใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับสวัสดิการ เนื่องจากการขอรับสวัสดิการมีระยะ

เวลาสิ้นสุดในการขอรับเงิน รวมถึงมีเอกสารที่จะตองยื่นประกอบการพิจารณา ขอความกรุณาใหทานสมาชิกศึกษา

ขอมูลไดจาก ระเบียบสหกรณฯ ในหนาเว็ปสหกรณ http://www.skpt-coop.com/ หัวขอ ระเบียบ เกี่ยวกับการจายทุน

ตามขอบังคับสหกรณฯและชองทางการประชาสัมพันธตาง ๆ ของ สอ.สธ.พท หรือติดตอสอบถามไดที่สำนักงาน สอ.สธ.พท. 
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ผลการดำเนินงาน ประจำป 2565 

รายการ

จำนวนสมาชิก(รวม)

-  สมาชิกสามัญ

- สมาชิกสมทบ

1. สินทรัพยรวม 

2. หนี้สินรวม

3. ทุนของสหกรณ

4. รายได

5. คาใชจาย

กำไรสุทธิ

ก.พ. – 65 มี.ค.-65 เม.ย.-65
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23,986,402.98 

พ.ค.-65


