
 

 

 

 
 

ระเบียบ 

วาดวยการจายสวัสดิการ 
 

 

 

ของ 

 

กองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบกองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค 

วาดวยสวัสดิการกองทุนจาย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ฉบับที่ ๒ 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของกองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค ขอ 

๒๓ (๑๖) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดยกเลิก

ระเบียบวาดวยสวัสดิการกองทุนจาย ฉบับวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดกําหนดระเบียบวาดวยการ

จายเงินสวัสดิการของกองทุนฉบับนี้แทน เปนฉบับที่ ๒ ดังนี้ 

การเกิด ฝากออมครบ ๓๖๕ วัน 

ขอ ๑ รับขวัญลูก     รายละ  ๕๐๐ บาท 

ขอ ๒ คลอดลูก (แม)    รายละ  ๕๐๐ บาท 

 เอกสารการขอรับเงิน มีดังนี้ 

 - สําเนาสูติบัตร 

 - สําเนาทะเบียนบาน 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

การศึกษา ฝากออมครบ ๓๖๕ วัน ใหทุนสมาชิก 

ขอ ๓ เรียนจบชั้นอนุบาล เรียนตอช้ัน ป.๑  รายละ  ๓๐๐ บาท 

 เอกสารการขอรับเงิน มีดังนี้ 

 - สําเนาใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 - สําเนาทะเบียนบาน ใหนําหลักฐานมาแจงตอคณะกรรมการกองทุนหมูบาน กอนวันทําการ  

๗ วัน เพื่อเตรียมจาย ณ วันทําการของแตละกองทุนทั้ง ๑๓ กองทุน 

ขอ ๔ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  รายละ  ๕๐๐ บาท 

ขอ ๕ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓   รายละ  ๗๐๐ บาท 

ขอ ๖ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖   รายละ  ๑,๐๐๐ บาท 

 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ขอ ๗ เรียนจบอนุปริญญาหรือเทียบเทา  รายละ  ๑,๒๐๐ บาท 

ขอ ๘ เรียนจบปริญญาตรี    รายละ  ๑,๕๐๐ บาท 

 เอกสารการขอรับเงินทุนสวัสดิการ 

 - สําเนาใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือระเบียบแสดงผลการเรียนวาจบ

หลักสูตรการศึกษาตามที่ระบุไวขางตน 



 

 - สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประจําตัวประชาชน ใหนําหลักฐานมาแจงตอคณะกรรมการบริหาร

กองทุนแตละหมูบานกอนวันทําการ ๗ วัน เพื่อเตรียมจาย ณ วันทําการของแตละกองทุนทั้ง 

๑๓ กองทุน 

การบวช ฝากออมครบ ๓๖๕ วัน ใหสวัสดิการสมาชิก 

ขอ ๙ บรรพชาเปนสามเณร ๑ พรรษาขึ้นไป  รายละ  ๒,๐๐๐ บาท 

ขอ ๑๐ อุปสมบทเปนพระภิกษุสงฆ ๑ พรรษาขึ้นไป รายละ  ๓,๐๐๐ บาท 

 เอกสารการขอรับสวัสดิการ 

 - สําเนาบัตรประจําตัวสามเณร หรือพระภิกษุสงฆ โดยระบุสังกัดวัด เจาอาวาสประทับตรา

รับรอง 

การเกณฑทหาร ฝากออมครบ ๓๖๕ วัน กอนไปรับเลือกเปนทหาร 

ขอ ๑๑ ไดรับการคัดเลือกเปนทหารกองประจําการ รายละ  ๓,๐๐๐ บาท 

 ในการเกณฑทหารประจําป 

หลักฐานเอกสารการขอรับสวัสดิการ 

 - ส.ด.๘ หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประทับตราสัสดีจังหวัดรับรอง 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทหารหรือบัตรประจําตัวประชาชน 

ฝากออมครบ ๓๖๕ วัน 

ขอ ๑๒ แตงงานครั้งแรก    รายละ  ๑,๐๐๐ บาท 

หลักฐานเอกสารการขอรับสวัสดิการ 

 - ทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองการสมรสจากกํานัน ผูใหญบาน หรือผูทําการแทน 

ขอ ๑๓ ขึ้นบานใหมหลังแรก    รายละ  ๑,๐๐๐ บาท 

หลักฐานเอกสารการขอรับสวัสดิการ 

 - สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อสมาชิกเปนเจาบาน (เทานั้น) ที่มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการได 

 - รูปภาพบานหลังใหม ๑รูป 

การแก 

ขอ ๑๔ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน อายุครบ ๘๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๑,๒๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๑๐๐ บาท 

ขอ ๑๕ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน อายุครบ ๗๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๖๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๕๐ บาท 

ขอ ๑๖ ฝากออมครบ ๑๐ ป อายุครบ ๖๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๑,๘๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๑๕๐ บาท (ตลอดชีพ) 



 

ขอ ๑๗ ฝากออมครบ ๑๕ ป อายุครบ ๖๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๒,๔๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๒๐๐ บาท (ตลอดชีพ) 

ขอ ๑๘ ฝากออมครบ ๒๕ ป อายุครบ ๖๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๓,๖๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๓๐๐ บาท (ตลอดชีพ) 

ขอ ๑๔ – ๑๘ การนับอายุใหถือเอา พ.ศ. เกิดหักลบดวยป พ.ศ. ที่ขอรับเงินสวัสดิการเปนอันสิ้นสุดของการ

กําหนดอายุไวตามระเบียบกําหนดขางตน 

การเจ็บปวย 

ขอ ๑๙ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน ปวยเขาโรงพยาบาล ไดคาเดินทางปละไมเกิน ๑๒ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ บาท 

 เอกสารหลักฐานการขอรับสวัสดิการ 

 - ใบรับรองการรักษาพยาบาลที่กองทุนกําหนดใช ระบุวัน/เดือน/ป ที่เขารับการตรวจและตอง

ประทับตราของสถานพยาบาลใหชัดเจนทุกครั้งที่นํามาเบิกสวัสดิการ 

 - ใบเสร็จรับเงินหรือใบจายยาที่ระบุโรคตอเนื่องเขารับการตรวจประจํา ระบุชื่อสมาชิก วัน/

เดือน/ป ที่เขารับการตรวจใหชัดเจนพรอมประทับตราของสถานพยาบาลทุกครั้ง 

 - สําหรับผูประกันตน ใชใบรับรองแพทย, ใบเสร็จรับเงินคลินิกที่เปนเครือขายของโรงพยาบาล

ไดโดยแนบสําเนาบัตรประกันตนประกันสังคมทุกครั้งที่ขอรับสวัสดิการ 

ขอ ๒๐ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน ปวยนอนโรงพยาบาลปละไมเกิน ๑๒ คืน คืนละ ๑๐๐ บาท 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับสวัสดิการ 

 - ใบรับรองแพทยหรือใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงพยาบาลระบุวัน/เดือน/ป ที่เขารับการรักษาและ

วันจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลชัดเจน ไมมีรอยขูดลบขีดฆา หากมีการขีดฆาวัน/

เดือน/ป ไมวากรณีใดๆ ผูมีอํานาจในการนี้ตองเซ็นช่ือกํากับทุกครั้ง 

ขอ ๑๙ – ๒๐ สมาชิกเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนมีสิทธิเบิก

สวัสดิการไดตามระเบียบกําหนดไวเปนขอๆ 

การเสียชีวิต 

ขอ ๒๑ ฝากออมครบ ๑๘๐ วันขึ้นไป เสียชีวิต  รายละ ๒,๕๐๐ บาท 

ขอ ๒๒ ฝากออมครบ ๒ ปขึ้นไป  เสียชีวิต  รายละ ๓,๐๐๐ บาท 

ขอ ๒๓ ฝากออมครบ ๔ ปขึ้นไป  เสียชีวิต  รายละ ๔,๐๐๐ บาท 

ขอ ๒๔ ฝากออมครบ ๖ ปขึ้นไป  เสียชีวิต  รายละ ๕,๐๐๐ บาท 

ขอ ๒๕ ฝากออมครบ ๘ ปขึ้นไป  เสียชีวิต  รายละ ๖,๐๐๐ บาท 

ขอ ๒๖ ฝากออมครบ ๑๐ ปขึ้นไป  เสียชีวิต  รายละ ๗,๐๐๐ บาท 

  

 



 

 เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินสวัสดิการเสียชีวิต 

 - สําเนาในมรณะบัตร 

 - สําเนาใบทะเบียนบานของผูตายประทับตรา (ตาย) 

 - สําเนาทะเบียนบานของผูรับตามใบเบิกเงินของกองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบล

อุโมงค 

 

 สมาชิกที่ไดรับเบี้ยยังชีพของรัฐบาลและเทศบาลจะไมไดรับสวัสดิการขอ ๑๔ และ ๑๕ 

 

 การไดรับเงินชวยเหลือสวัสดิการในอัตราหรือจํานวนเทาใดใหเปนไปตามอัตราหรือจํานวนที่

คณะกรรมการดําเนินการกองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนระดับตําบลกําหนด 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

 

 

 
(นายขยัน    วิพรหมชัย) 

ประธานกรรมการ 

กองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ที่ประชุมของคณะกรรมการกองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค วันที่ ๑๕ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีมติแกไขระเบียบกองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค วาดวย

สวัสดิการกองทุนจาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๒ ดังนี้ 

ขอความเดิม 

ขอ ๑๔ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน อายุครบ ๘๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๑,๒๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๑๐๐ บาท 

ขอ ๑๕ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน อายุครบ ๗๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๖๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๕๐ บาท 

ขอความที่ขอแกไข 

ขอ ๑๔ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน อายุครบ ๗๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๖๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๕๐ บาท 

ขอ ๑๕ ฝากออมครบ ๑๘๐ วัน อายุครบ ๘๐ ป 

 ไดรับบํานาญปละ ๑,๒๐๐ บาท โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ ๑๐๐ บาท 

 

 

   แกไข ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

 

 

 
(นายขยัน    วิพรหมชัย) 

ประธานกรรมการ 

กองทุนออมทรัพยสวัสดิการประชาชนตําบลอุโมงค 

 


