
                 เงื่อนไขการรับเงินสวัสดิการกองทุนฯ 
กรณีคลอดบุตร   
-  ทําขวัญเด็กแรกเกิด  500 บาท/คน  
-  แมนอนโรงพยาบาลไดคืนละ  100 บาท ไมเกิน  3 คืน 
กรณีสมาชิกสูงอาย ุ
-   ออมสัจจะครบ   10  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  200  บาท 
-   ออมสัจจะครบ   15  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  300  บาท 
-   ออมสัจจะครบ   20  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  400  บาท 
 -   ออมสัจจะครบ  25  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  500  บาท 
-   ออมสัจจะครบ  30  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  600  บาท 
-   ออมสัจจะครบ  40  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  800  บาท 
-   ออมสัจจะครบ  50  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ 1,000 บาท 
-   ออมสัจจะครบ  60  ป  ข้ึนไป        ไดบํานาญเดือนละ 1,200 บาท 

กรณีเสียชีวิตไมย่ืนคํารองภายใน 30 วัน  ไมจายกรณีฆาตัวตา  และเปนอาชญากรรม
โดยเจตนา 

 
กรณีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
-   นอนโรงพยาบาล ไดคืนละไมเกิน 100 บาท และไมเกิน 300 บาท ตอ/คน/ ป  
-   คาพาหนะไปพบแพทยและคาอาหาร กรณีไปโรงพยาบาล ครั้งละ 200 บาท  
ไมเกิน 3 ครั้ง/ป  (ไดในกรณีฉุกเฉินเทาน้ัน แตถาหมอนัดไมได) 
 
 
กรณีเสียชีวิต   
- สมาชิกออมสัจจะวันละ  1 บาท เมื่อเสียชีวิต  กองทุนจายดังน้ี 
- สัจจะครบ        6  เดือน ถึง    2  ป     กองทุนจาย    5,000    บาท  
- สัจจะครบ   2  ป  1   วัน   ถึง    4  ป     กองทุนจาย    8,000    บาท  
- สัจจะครบ   4  ป  1   วัน  ถึง    8  ป     กองทุนจาย    10,000  บาท 
- สัจจะครบ   8  ป  1   วัน  ถึง   12  ป    กองทุนจาย   12,000  บาท   
- สัจจะครบ   12 ป 1   วัน   ถึง   16  ป    กองทุนจาย    15,000  บาท 
- สัจจะครบ   16 ป 1   วัน   ถึง   20  ป    กองทุนจาย    20,000  บาท 
- สัจจะครบ   20 ป 1   วันข้ึนไป             กองทุนจาย 25,000  บาท 
    

 
เอกสารประกอบการขอรับเงินสวัสดิการจากกองทุนฯ 
กรณีคลอดบุตร 

- สําเนาสูติบัตร (ของบุตรที่เกิด) 
- ใบรับรองแพทย (นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) 

กรณีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
- ใบรับรองแพทย (นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) 

กรณีเสียชีวิต 
- สําเนาใบมรณบัตร 

*** สวัสดิการมีผลบังคับใชเมื่อเปนสมาชิกกองทุนไปแลว 180 วัน *** 
 

 
เงื่อนไขการรับเงินสวัสดิการกองทุนฯ 
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-   ออมสัจจะครบ  15  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  300  บาท 
-   ออมสัจจะครบ  20  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  400  บาท 
-   ออมสัจจะครบ  25  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  500  บาท 
-   ออมสัจจะครบ  30  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  600  บาท 
-   ออมสัจจะครบ  40  ป อายุ  60  ป  ไดบํานาญเดือนละ  800  บาท 
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- สมาชิกออมสัจจะวันละ  1 บาท เมื่อเสียชีวิต  กองทุนจายดังน้ี 
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