ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด
เรื%อง สวัสดิการสํ าหรับสมาชิ กโสด ประจําปี 2563
ตามมติ ที ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการสั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จํากัด ชุดที 42 ครั)งที 9/2563 เมือวันที 24 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาอนุ มตั ิให้ประกาศเรื องสวั
สวัสดิการสําหรับ
สมาชิกโสด ประจําปี 2563โดยมี
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี)
1. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิ กผูเ้ ป็ นโสดให้แก่สมาชิ กทีมีอายุครบ 50 ปี บริ บูรณ์ข) ึนไป
รายละ 3,000.00 บาท
2. สมาชิกผูม้ ีสิทธิ9รับเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกโสด ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี)
2.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน
2.2 สมาชิกผูท้ ียงั ไม่มีสามีหรื อภรรยา ต้องไม่มีท) งั นิ ตินยั และพฤตินยั กรณี ตรวจสอบภายหลังพบว่า
ขาดคุณสมบัติขอ้ ใด ข้อหนึงสหกรณ์จะเรี ยกเงินสวัสดิการดังกล่าวคืน
3. การขอรับเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสดต้องยืน เอกสาร ดังนี)
3.1 แบบคําขอรับสวัสดิการตามทีสหกรณ์กาํ หนด
3.2 สําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้า ราชการ หรื อบัตรประจํา ตัวพนักงาน
ของรัฐทีทางราชการออกให้
3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงทะเบียนบ้านฉบับจริ งเพือการตรวจสอบ
3.4 หนังสื อรับรองตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด จากนายทะเบียนท้องถินตามทีอยูข่ องสมาชิก
4. เงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสดให้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563
5. สมาชิ กทีผิดนัดการส่ งเงิ นงวดชําระหนี) ในรอบ 2 ปี ทางบัญชี นบั ถึ งวันมีสิทธิ9 ไม่มีสิทธิ9 ได้รับเงิ น
สวัสดิการตามระเบียบนี) เว้นแต่การผิดนัดการชําระหนี)น) นั มิใช่เป็ นการผิดนัดโดยการกระทําของสมาชิก
6. ดาวน์โหลดแบบคําขอรั บสวัสดิ การสมาชิ กโสด ได้ที www.ombon-ubon.com หรื อติ ดต่อรั บได้ที
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จํากัด ในวันเวลาราชการ
6.1 กํา หนดระยะเวลาส่ ง แบบคํา ขอรั บ เงิ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก โสด สํ า หรั บ ปี 2563 ระหว่ า ง
วันที 1 -30เมษายน 2563
6.2 ประกาศผลผูไ้ ด้รับสวัสดิการสมาชิกโสด
โสด สําหรับปี 2563 ภายในวันจันทร์ ที 25 พฤษภาคม 2563
6.3มอบทุ
มอบทุ นสวัส ดิ ก ารสมาชิ ก โสด โดยสหกรณ์ โ อนเงิ นเข้า บัญชี ธ นาคารกรุ ง ไทย ของสมาชิ ก
ในวันที 25พฤษภาคม 2563
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทัว กัน
ประกาศ ณ วันที 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
(นายสมจิต บุตรทองทิม)
รองประธานกรรมการ ปฏิบตั ิหน้าทีประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จํากัด
โทร. 0 4525 4102 , 0 4524 3223
โทรสาร 0 4525 4102มือถือ 08 1389 9219

รับที...........................................
วันที...........................................

แบบฟอร์ มขอรับเงินสวัสดิการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด
วันที................เดือน.............................. พ.ศ.....................
เรื อง ขอรับสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด
เรี ยน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จํากัด
สิ งทีส่งมาด้วย 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานของรัฐ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงฉบับจริ ง
3. หนังสื อรับรองของนายทะเบียนท้องถิน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.................................................................................... เลขทะเบียน...........................
เลขประจําตัวประชาชน             
เกิดวันที..................เดือน.........................................พ.ศ............................................ อายุ...........................ปี
สังกัด.......................................................................อําเภอ.......................................จังหวัด..............................................
อยูบ่ า้ นเลขที.........................หมู่ที/ถนน......................................ตําบล.....................................อําเภอ..............................
จังหวัด...........................................โทรศัพท์................................มือถือ.............................................
ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิ6รับเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกโสดตามระเบียบฯ ของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน......................
ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การอุบลราชธานี จํากัด ว่าด้วยการจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิกโสด พ.ศ.2561
เป็ นสมาชิกเมือ.........../....................../.................รวม...............ปี ……………เดือน
มีสิทธิ6 รับเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกโสด 3,000.00 บาท
 มีคุณสมบัติ
 ไม่มีคุณสมบัติ
(ลงชือ).................................เจ้าหน้าทีประจําหน่วย
ได้รับอนุมตั ิ โดยทีประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที 42 ครัCงที ........./2563 เมือวันที................................

