
รู้มากแค่ไหน...? กับสวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพยน์าวกิโยธนิ จ ากดั 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เปิดให้บริการสมาชิกตั้งแต่วันที่ ๑๑ ม.ค.๓๘ ผ่านมาเป็น
ระยะเวลา ๒๑ ปี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจ านวนสมาชิกและทุนด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙ สอ.นย.มี
สมาชิก จ านวน ๑๒,๐๙๖ คน และมีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น ๕,๓๗๐,๖๘๙,๕๕๔.๗๖ บาท แต่จ านวนสมาชิกที่
เพ่ิมขึ้นและทุนด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึนก็ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าสหกรณ์นั้น ๆ ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน 
การกินดี อยู่ดี และมีสันติสุขของสมาชิกสหกรณ์ต่างหากจึงจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ ซึ่งเป็นไปตาม 
“ปรัชญาของสหกรณ์”  

ตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 3 เรื่องการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก ได้กล่าวไว้ว่า “หลักการ
สหกรณ์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่า บทบาทที่ส าคัญของตน คือ การที่ต้องเป็นทั้งเจ้าของและ
ลูกค้าในคนคนเดียวกัน (Co–owners customers) จึงต้องท าหน้าที่เป็นทั้งผู้สมทบทุน ผู้ควบคุมและผู้อุดหนุน 
หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่เข้ามาเป็นสมาชิกเพียงเพ่ือมุ่งหวังได้รับประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น ใน         
การจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนส ารอง ซึ่งจะน าไปแบ่งกันมิได้ แต่
เป็นทุนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเองถือว่าเป็นทุนทางสังคม นอกนั้นอาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจ ากัด 
และเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจ” จากปรัชญาสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ในข้อนี้ ท าให้เกิดการมอบ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นการร่วมกันแสดงน้ าใจระหว่างสมาชิกด้วยกัน โดยสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่สมาชิกได้รับ จะถูกจัดสรรมาจากก าไรสุทธิในแต่ละปี และทุก ๆ สหกรณ์มุ่งหวังที่จะมอบสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกมากขึ้นทั้งจ านวนเงิน และต้องการให้ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต แต่จะต้องตั้งอยู่บน           
ความเหมาะสม เพราะสมาชิกบางรายจะมีโอกาสขอรับสวัสดิการได้เพียงบางประเภทเท่านั้น เช่น สวัสดิการเพ่ือ
รับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก กลุ่มสมาชิกที่มีสถานะโสดจะไม่ได้รับสวัสดิการนี้ หรือสวัสดิการทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตร สมาชิกที่มีบุตรเท่านั้นที่จะได้รับ เป็นต้น 

สอ.นย.ได้จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกตามหลักการและความเหมาะสม ปัจจุบันมีทั้งหมด 
๑๔ สวัสดิการ ดังนี้ 

๑. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก จ านวน ๑,๕๐๐ บาท ต่อบุตร ๑ คน ไม่จ ากัด
จ านวนบุตร ยกเว้นบุตรบุญธรรม ขอรับสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน 

๒. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออุดมศึกษา จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท และ ๔,๐๐๐ บาทตามล าดับ สามารถขอรับสวัสดิการได้ปีละ ๑ ทุน
เท่านั้น และไม่เกิน ๒ ปีติดต่อกัน 

๓. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก เฉพาะสมาชิกท่ีเข้ารับการรักษาและเป็น
คนไข้ในของสถานพยาบาล ในอัตราคืนละ ๓๐๐ บาท แตไ่ม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง และไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี 

๔. สวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก โดย สอ.นย.จะจ่ายเงินสวัสดิการเป็นทุนเรือนหุ้นให้แก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 

๕. สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพแก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ  
รับเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ตามอายุการเป็นสมาชิก 
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๖. สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย
อวัยวะ (เพิ่มเติมข้อ ๕.) หากสมาชิกเกิดเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน รับเงินสงเคราะห์เพ่ิม จ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท และหากเกิดเหตุสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน รับเงินสงเคราะห์เพ่ิม จ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๗. สวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาฉุกเฉิน  ส าหรับสมาชิกที่เข้า
รับการรักษาเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลไม่น้อยกว่า ๗ วัน รายละ ๒,๐๐๐ บาท 

๘. สวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก ส าหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ปี และต้องเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการ หรืออายุการท างาน หรือลาออกจากราชการ หรือลาออกจากการท างาน 
รับเงินตามจ านวนปีที่เป็นสมาชิก สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๙. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต  บุคคลที่สมาชิกระบุชื่อไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์รับเงิน ๒ ส่วน คือ เงินสงเคราะห์จัดการศพ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิก จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับเงินรวมสูงสุด จ านวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต (เพิ่มเติมจากข้อ ๙.)  ส าหรับสมาชิกที่
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพ่ิม จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท และ
หากเสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพ่ิม จ านวน 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๑. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต  ครอบครัว คือ คู่สมรส บิดา มารดา 
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นบุตรบุญธรรม รายละ ๑,๕๐๐ บาท หากจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. จ่ายค่าพวงหรีด
ตามจริงไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๑๒. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  มูลค่าความเสียหาย จ านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาทขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 

๑๓. สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้   สงเคราะห์ไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ใน สอ.นย. ณ วันที่โอนหนี้ให้แก่ผู้ค้ าประกัน สูงสุดไม่เกิน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และ   
ไม่เกินหนี้สินคงเหลือที่มีอยู่ใน สอ.นย. 

๑๔. สวัสดิการสมาชิกสมทบเสียชีวิต  ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต 
จ านวน ๑,๕๐๐ บาท และหากจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. จ่ายค่าพวงหรีดตามจริงแต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

สวัสดิการต่าง ๆ ของ สอ.นย. ที่มอบให้แก่สมาชิกนั้น เกิดจากความตั้งใจและความต้องการที่จะให้
สมาชิกทุกคนได้ร่วมแสดงความมีน้ าใจต่อกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของท่านสมาชิก  และก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับสวัสดิการ เนื่องจาก            
การขอรับสวัสดิการมีระยะเวลาสิ้นสุดในการขอรับเงิน รวมถึงมีเอกสารที่จะต้องยื่นประกอบการพิจารณา ขอ
ความกรุณาให้ท่านสมาชิกศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือสมาชิก และช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ สอ.นย. 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงาน สอ.นย. 
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การรบัฝากเงนิ 

  ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สอ.นย.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ โดยมอบ
ของทีร่ะลึกให้แก่สมาชิกท่ีมาฝากเงินตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  

การประชมุใหญส่ามญัประจ าปี 

๑. สอ.นย.ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ ณ ห้องหาดเล็ก 
อาคารอเนกประสงค์ นย. 

๒. สอ.นย.ก าหนดวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เวบ็ไซต ์ :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล :  marinecoop@gmail.com 

โทรศัพท ์: ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุน้ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธรุการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 


