
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

  ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จาํกดั  ชุดที� 43 ครั) งที� 
สมาชิกโสด ประจาํปี 2564 โดยมีหลกัเกณฑ ์

  1. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดให้แก่สมาชิกที�มีอายุครบ 
รายละ 3,000.00 บาท 
   2.  สมาชิกผูมี้สิทธิ9 รับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสด ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี)
    2.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
   2.2  สมาชิกผูที้�ยงัไม่มีสามีหรือภรรยา ตอ้งไม่มีทั)งนิตินยัและพฤตินยั กรณีตรวจสอบภายหลงัพบวา่
ขาดคุณสมบติัขอ้ใด ขอ้หนึ�งสหกรณ์จะเรียกเงินสวสัดิการดงักล่าวคืน
   3.  การขอรับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดตอ้งยื�นเอกสาร ดงันี)  
    3.1  แบบคาํขอรับสวสัดิการตามที�สหกรณ์กาํหนด
   3.2  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจาํตวัพนกังานของ
รัฐที�ทางราชการออกให ้
    3.3  สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมแสดงทะเบียนบา้นฉบบัจริงเพื�อการตรวจสอบ
   3.4  หนงัสือรับรองตามแบบที�สหกรณ์กาํหนด จากนายทะเบียนทอ้งถิ�นตามที�อยูข่องสมาชิก
   4.  เงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดใหจ่้ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
  5.  สมาชิกที�ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี)  ในรอบ 
สวสัดิการตามระเบียบนี)  เวน้แต่การผดินดัการชาํระหนี)นั)นมิใช่เป็นการผดินดัโดยการกระทาํของสมาชิก
  6.  ดาวน์โหลดแบบคาํขอรับสวสัดิการสมาชิกโสด ไดที้� 
สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั ในวนัเวลาราชการ
   6.1  กําหนดระยะเวลาส่งแบบคําขอรับเงินสวสัดิการสมาชิกโสด สําหรับปี 
วนัที� 1พฤษภาคมถึง 31 พฤษภาคม 
    6.2  ประกาศผ
   6.3  มอบทุน
ในวนัที� 25มิถุนายน 2564 

 จึงประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั

   ประกาศ  ณ วนัที� 

                             

โทร. 0 4525 4102 , 0 4524 3223
โทรสาร 0 4525 4102มือถือ 08 1389 9219

 
 

ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั

เรื%อง  สวสัดิการสําหรับสมาชิกโสด ประจําปี 
 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั) งที� 8/2564 เมื�อวนัที� 23เมษายน 2564 ไดพ้ิจารณาอนุมติั

โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี)  

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดให้แก่สมาชิกที�มีอายุครบ 

สมาชิกผูมี้สิทธิ9 รับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสด ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี)
เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
สมาชิกผูที้�ยงัไม่มีสามีหรือภรรยา ตอ้งไม่มีทั)งนิตินยัและพฤตินยั กรณีตรวจสอบภายหลงัพบวา่

สหกรณ์จะเรียกเงินสวสัดิการดงักล่าวคืน 
การขอรับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดตอ้งยื�นเอกสาร ดงันี)  

แบบคาํขอรับสวสัดิการตามที�สหกรณ์กาํหนด 
สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจาํตวัพนกังานของ

สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมแสดงทะเบียนบา้นฉบบัจริงเพื�อการตรวจสอบ
หนงัสือรับรองตามแบบที�สหกรณ์กาํหนด จากนายทะเบียนทอ้งถิ�นตามที�อยูข่องสมาชิก

เงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดใหจ่้ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
สมาชิกที�ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี)  ในรอบ 2 

สวสัดิการตามระเบียบนี)  เวน้แต่การผดินดัการชาํระหนี)นั)นมิใช่เป็นการผดินดัโดยการกระทาํของสมาชิก
ดาวน์โหลดแบบคาํขอรับสวสัดิการสมาชิกโสด ไดที้� 

สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั ในวนัเวลาราชการ
กําหนดระยะเวลาส่งแบบคําขอรับเงินสวสัดิการสมาชิกโสด สําหรับปี 

พฤษภาคม 2564 
ประกาศผลผูไ้ดรั้บสวสัดิการสมาชิกโสด สาํหรับปี 
มอบทุนสวสัดิการสมาชิกโสด โดยสหกรณ์โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย ของสมาชิก          

จึงประกาศใหส้มาชิกทราบโดยทั�วกนั 

ประกาศ  ณ วนัที� 29 เดือนเมษายนพ.ศ. 2564 
 
 

                             (นายอภยั สบายใจ
                             ประธานกรรมการ

                             สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั

0 4524 3223 
08 1389 9219 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

ประจําปี 2564 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดพ้ิจารณาอนุมติัให้ประกาศเรื�องสวสัดิการสําหรับ

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวสัดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดให้แก่สมาชิกที�มีอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์ขึ)นไป

สมาชิกผูมี้สิทธิ9 รับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสด ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี)  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 120 เดือน 
สมาชิกผูที้�ยงัไม่มีสามีหรือภรรยา ตอ้งไม่มีทั)งนิตินยัและพฤตินยั กรณีตรวจสอบภายหลงัพบวา่

การขอรับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดตอ้งยื�นเอกสาร ดงันี)   
 

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจาํตวัพนกังานของ

สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมแสดงทะเบียนบา้นฉบบัจริงเพื�อการตรวจสอบ 
หนงัสือรับรองตามแบบที�สหกรณ์กาํหนด จากนายทะเบียนทอ้งถิ�นตามที�อยูข่องสมาชิก 

เงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสดใหจ่้ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2564 
2 ปี ทางบญัชีนบัถึงวนัมีสิทธิ9  ไม่มีสิทธิ9 ไดรั้บเงิน

สวสัดิการตามระเบียบนี)  เวน้แต่การผดินดัการชาํระหนี)นั)นมิใช่เป็นการผดินดัโดยการกระทาํของสมาชิก 
ดาวน์โหลดแบบคาํขอรับสวสัดิการสมาชิกโสด ไดที้� www.ombon-ubon.com หรือติดต่อรับได้ที�

สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั ในวนัเวลาราชการ 
กําหนดระยะเวลาส่งแบบคําขอรับเงินสวสัดิการสมาชิกโสด สําหรับปี 2564 ระหว่าง

ลผูไ้ดรั้บสวสัดิการสมาชิกโสด สาํหรับปี 2564 ภายในวนัที� 22มิถุนายน 2564 
โดยสหกรณ์โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย ของสมาชิก          

นายอภยั สบายใจ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สวสัดิการสําหรับ

ปี บริบูรณ์ขึ)นไป

สมาชิกผูที้�ยงัไม่มีสามีหรือภรรยา ตอ้งไม่มีทั)งนิตินยัและพฤตินยั กรณีตรวจสอบภายหลงัพบวา่

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจาํตวัพนกังานของ

ปี ทางบญัชีนบัถึงวนัมีสิทธิ9  ไม่มีสิทธิ9 ไดรั้บเงิน

หรือติดต่อรับได้ที�

ระหว่าง                  

โดยสหกรณ์โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย ของสมาชิก          



 

 

แบบฟอร์มขอรับเงนิสวสัดกิาร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอบุลราชธานี จาํกดั 

 

                                                                           วนัที�................เดือน.............................. พ.ศ..................... 

เรื�อง  ขอรับสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้ป็นโสด 

เรียน  ประธานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการ/บตัรพนกังานของรัฐ          1 ฉบบั 
2. สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมแสดงฉบบัจริง   1  ฉบบั 
3. หนงัสือรับรองของนายทะเบียนทอ้งถิ�น  1   ฉบบั 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นางสาว.................................................................................... เลขทะเบียน........................... 
เลขประจาํตวัประชาชน    � � � � � � � � � � � � �   
เกิดวนัที�..................เดือน..................................................พ.ศ............................................ อาย.ุ..........................ปี 
สังกดั.......................................................................อาํเภอ.......................................จงัหวดั.............................................. 
อยูบ่า้นเลขที�.........................หมู่ที�/ถนน......................................ตาํบล.....................................อาํเภอ.............................. 
จงัหวดั...........................................โทรศพัท.์...............................มือถือ............................................. 
  ขา้พเจา้เป็นผูมี้สิทธิ6 รับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสดตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(................................................) 
สมาชิกเลขทะเบียน...................... 

 

   

     ไดต้รวจสอบเอกสาร หลกัฐานแลว้ ปรากฏวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการ
สังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั วา่ดว้ยการจดัสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสด พ.ศ.2561  
        เป็นสมาชิกเมื�อ.........../....................../.................รวม...............ปี ……………เดือน 
        มีสิทธิ6 รับเงินสวสัดิการสาํหรับสมาชิกโสด   3,000.00 บาท 
                       �  มีคุณสมบติั 
                       �  ไม่มีคุณสมบติั 

(ลงชื�อ).................................เจา้หนา้ที�ประจาํหน่วย 
 

       ไดรั้บอนุมติั  โดยที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 43 ครัC งที� ........./2564 เมื�อวนัที�................................ 

รับที�........................................... 
วนัที�........................................... 


