
สิทธิประโยชน์ของสมาชกิ 
 

ประเภท คุณสมบัติ สิทธิได้รับ 
สวัสดิการสมาชกิ กรณีถึงแก่กรรม 
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม) 

เป็นสมาชิก   ตั้งแต่   1 - 10  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 10 – 20 ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 20 – 25 ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 25 – 30 ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 30 – 35 ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 35 ปีข้ึนไป 
บิดามารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม 
คู่สมรสของสมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรม  
บุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์
ของสมาชิกถึงแก่กรรม (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 

     25,000  บาท 
     50,000  บาท 
     75,000  บาท 

                    100,000  บาท 
                    125,000  บาท 
                    150,000  บาท 

       5,000  บาท 
       5,000  บาท 
       5,000  บาท 

กรณีสมาชิกสมัครใหม่หลังจากเกษียณ 
หรือลาออกจากราชการ 
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม) 

ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณหรือ 
ลาออกก่อนเกษียณฯ แล้วสมัครเป็นสมาชิก 
ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

       5,000 บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์สมาชกิ
ประสบภัย (ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ประสบภัย) 

กรณีสมาชิกเสียชีวิตอันเกิดจากสาธารณภัยหรือ 
อัคคภีัยและภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย 

(คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป) 

ทุนการศึกษาบุตร 
(พิจารณาปลีะ 1 ครั้ง) 

บุตรสมาชิกยื่นขอรับการพิจารณาได้ไม่เกิน 1 ทุน อนุบาล-ประถมศึกษา      ทุนละ 2,000 บาท 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,500 บาท 
อนุปริญญา-ปริญญาตร ี   ทุนละ 3,000 บาท 

กองทุนเกษียณอายุราชการ 
1. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
(ย่ืนเรื่องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เกษียณอายุราชการ) 

 
เป็นสมาชิก    ตั้งแต่   5 - 10   ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  10 – 20  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  20 – 25  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  25 – 30  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  30 – 35  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  35  ปีขึ้นไป 

 
      3,000  บาท 
     10,000  บาท 
     20,000  บาท 
     30,000  บาท 
     40,000  บาท 
     50,000  บาท 

2. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ 
(ย่ืนเรื่องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากราชการ) 

เป็นสมาชิก    ตั้งแต่  10 – 20  ปี   
เป็นสมาชิก เกินกว่า  20 – 25  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  25 – 30  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  30 – 35  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  35  ปีขึ้นไป 

      5,000  บาท 
     10,000  บาท 
     15,000  บาท 
     20,000  บาท 
     25,000  บาท 

เงินสวัสดิการต่างๆ 
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน) 

การศึกษา / การศาสนา 
การสมรส / การรบัขวัญบุตร 
การเป็นคนโสด 

      1,000  บาท 
      1,000  บาท 
      2,000  บาท 

กองทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกันฯ กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2560 เร่ิมใช้ 1 ก.ค.2560 
เงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 1,000,001 – 1,500,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 1,500,001 – 2,000,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 2,000,001 – 2,500,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 2,500,001 – 3,000,000 

จ้านวนเงินที่ต้องช้าระเข้ากองทุน 
 

1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 

วงเงินท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ 
 

   100,000  บาท 
   200,000  บาท 
   300,000  บาท 
   400,000  บาท 
   500,000  บาท 

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม เมื่อผู้กู้เงินกู้สามัญถึงแก่กรรม สหกรณ์ด าเนินการหักเงินค่าหุ้น เงินสวัสดิการ   
ต่าง ๆ เงินบ าเหน็จ แล้วมีหนี้คงเหลือที่จะต้องจัดเก็บจากผู้ค้ าประกันในฐานะผู้ค้ าประกัน กองทุนฯ จะด าเนินการจ่ายในวงเงินที่ไม่เกินตามวงเงินที่ช าระเข้า
กองทุน หากมีหนี้ค้างช าระเกินกว่าวงเงินท่ีได้รับการช่วยเหลือ ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบในส่วนท่ีเกินดังกล่าว 


