
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

 
 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ท่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใส เลขท่ี 198 หมู่ท่ี 12 ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์ 054-889909 
เร่ิมก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 สมาชิกท้ังหมด 800 คน  
ประธานกองทุนคือ นายสมัย สุขยิ่ง บ้านเลขท่ี 80 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ใส อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
2. เพ่ือจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การเจ็บ การตาย 
3. เพ่ือให้เกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ าใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธภาพที่

ดีแก่สมาชิก 
4. เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง มีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือจ าเป็น 
5. กองทุนนี้ไม่ด าเนินการเพ่ือแสวงหาผลก าไรสูงสุดทางทรัพย์สิน แต่ด าเนินการเพ่ือ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิก 
 
คุณสมบัติของสมาชิก 

1. เป็นผู้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หรือผู้
ที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนในต าบลแม่ใสมาก่อน ต่อมาได้แจ้งย้ายออกไปเพ่ือศึกษา
ต่อหรือเกณฑ์ทหาร 

2. เป็นบุคคลทั่วไป หรือนักบวช และมีอายุตั้งแต่ 1-75 ปี ในวันสมัคร 
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3. เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน 
4. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก 
5. มีจิตสาธารณะ ซ่ือสัตย์สุจริต รักษาสัจจะ มีความเมตตาเอ้ืออาทรแก่เพ่ือมนุษย์ 

 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

1. ผู้ที่มีคุณสมบัติของสมาชิก สามารถยื่นความจ านงหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ได้ โดยยื่นค าขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ได้ที่ท่ีท าการกองทุนหรือศูนย์
ประสานงานท่ีตนสะดวก 

2. เมื่อคณะกรรมการรับบุคคลหน่ึงบุคคลใดเข้าเป็นสมาชิกโดยชอบธรรม ผู้สมัคร
สมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท และเงินสมทบกองทุนรายปี คน
ละ 200 บาท 

3. ก าหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกใหม่ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 
การส่งเงินสมทบของสมาชิก 

1. สมาชิกต้องส่งเงินสมทบกองทุนรายปี คนละ 200 บาท 
2. สมาชิกต้องน าเงินสมทบรายปีมาส่งให้คณะกรรมการ ณ ท่ีท าการกองทุน หรือศูนย์

ประสานงานประจ าหมู่บ้าน ภายในวันที่ 1-5 เมษายน ของทุกป ี
3. สมาชิกจะต้องน าส่งเงินสมทบรายปีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีจนกระทั่ง

เสียชีวิตหรือลาออก 
4. หากสมาชิกขาดส่งเงินสมทบรายปีภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน (2) สามารถส่ง

เงินสมทบรายปีได้ภายในเดือนเมษายนของปีนั้น ท้ังนี้ยังได้รับสวัสดิการตามปกติ 
ยกเว้นกรณีขาดส่งเงินสมทบรายปีเกินกว่าเดือนเมษายนของปีนั้น จะถือว่าขาด
จากการเป็นสมาชิกกองทุน 

5. หากสมาชิกยื่นความจ านงขอลาออก และได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ กองทุนจะไม่คืน
เงินสมทบรายปีท่ีได้ส่งให้กองทุนที่ผ่านมาแต่อย่างใด 
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การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก 
  สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกตามเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. ตาย 
2. ลาออกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ลาออก 
3. ขาดส่งเงินสมทบรายปีเกินกว่าเดือนเมษายนของปีนั้น 
4. ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ร่วมประชุม 
5. จงใจฝ่าฝืนระเบียบกองทุน หรือแสดงตนเป็นปรปักษ์หรือไม่ให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือหรือร่วมมือกับกองทุนไม่ว่าด้วยประการใด 
6. จงใจแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเพ่ือหวังรับสวัสดิการ ทั้งน้ีจะต้องชดใช้เงินสวัสดิการท่ีได้รับ

ไปในกรณีแจ้งเหตุอันเป็นเท็จนั้นทั้งหมด 
7. มีลักษณะหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติของสมาชิก 

 
ผู้ที่ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ อาจยื่นค าขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ เมื่อ

มีการรับสมัครสมาชิกใหม่ในปีถัดไป และจะต้องเร่ิมต้นนับระยะเวลาการรับสวัสดิการ
ต่างๆ ใหม่ท้ังหมด 

 
ด้านสวัสดิการ 
  สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้  

1. เป็นสมาชิกกองทุน และส่งเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสมทบรายปี
มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการรับเข้าเป็นสมาชิก 
หากสมาชิกเสียชีวิตก่อนระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้รับสวัสดิการ จะได้รับเงินคืนเฉพาะเงิน
สมทบรายปีเท่าน้ัน 

2. จัดท าเอกสารการขอรับสวัสดิการครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และ
คณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงานประจ าหมู่บ้านลงชื่อให้การรับรอง 
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สมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. สวัสดิการเกี่ยวกับการเกิด 

- สมาชิกคลอดบุตร แล้วบุตรนั้นมีชีวิตตั้งแต่ 1 วันข้ึนไป จะได้รับสวัสดิการ
เงินรับขวัญส าหรับเด็ก จ านวนเงิน 500 บาทต่อคน 

- มารดาของเด็ก จะได้รับค่านอนโรงพยาบาลจากการคลอดบุตร จ านวนเงิน 
100 บาท ต่อคืน ตามที่อยู่จริงแต่ไม่เกิน 5 คืน ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง 

 
2. สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย 

- เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับสวัสดิการ
เป็นจ านวนเงิน 100 บาทต่อคืนตามที่อยู่จริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อคนต่อปี 

 
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิต 

เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือตามอายุการเป็นสมาชิกดังนี้ 
-  เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท  
-  เป็นสมาชิกครบ 1 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 2 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 3 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 6,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 4 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 5 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 8,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 6 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 7 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 8 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 11,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 9 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 12,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 10-15 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาท 
-  เป็นสมาชิกครบ 16-20 ปี  รับเงินช่วยเหลือ 2 0,000 บาท 
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 กรณีสมาชิกตายหรือหายสาบสูญโดยไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือได้ 
กองทุนจะไม่จ่ายเงินสวัสดิการให้ 

 กรณีสมาชิกกระท าอัตวินิบาตกรรมตนเอง (ฆ่าตัวตาย) กองทุนจะไม่
จ่ายเงินสวัสดิการให ้

 
การบริหารกองทุนและการบัญชี 

ทรัพย์สินของกองทุนที่เป็นตัวเงิน ให้จัดสรรไว้ดังนี้ 
1. ร้อยละ 70 ตั้งไว้เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
2. ร้อยละ 15 ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าประกันความเสี่ยง 
3. ร้อยละ 15 ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทรศัพท์ 054-889909 
 


