
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์



 ปี  2552  สอครูเลยไดรั้บมอบหมายจากตวัแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูทัว่ประเทศในขณะนั้น  
ใหจ้ดัตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย   และจดัตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพยค์รู มีกิจกรรมการจดัตั้ง  ดงัน้ี
› จดัประชุม คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 28 -30 กนัยายน  2552  ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย
› จดัประชุม คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 31 มกราคม  2553 ณ โรงแรมเลย พาเลซ อ.เมืองเลย จ.เลย ประชุมคณะผู ้

ก่อตั้ง และคณะท างานเพื่อลงนามร่วมก่อตั้ง
› วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์  2553 ยืน่เร่ืองขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากดั ท่ี

ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเลย อ.เมืองเลย จ.เลย และยืน่เร่ืองขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)  ท่ีเทศบาลต าบลนาอาน  อ.เมือง  จ.
เลย   

› ประชุมใหญ่สามญัคร้ังแรก  วนัท่ี 14 -16 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด ์อ าเภอเมือง นนทบุรี
› จดัประชุมคณะอนุกรรมการ  คณะท างานเพ่ือก าหนดโครงสร้าง กรรมการ/อนุกรรมการ และ

เจา้หนา้ท่ีชุมนุม  เม่ือวนัท่ี 1 และ 6 เมษายน  2553 และแต่งตั้งบุคคลตามโครงสร้างเบ้ืองตน้และให้
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเลย จ ากดั เป็นเจา้หนา้ท่ีตามโครงสร้างชัว่คราว
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จากแนวคิดในการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากดั 
(ชสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูไทย (สสอท.)  และจากภารกิจขององคก์รคู่เพ่ือครู
ไทยทั้ง 2 องคก์ร     ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์เป็นองคก์รหลกัท าหนา้ที
แหล่งทุนส าหรับสหกรณ์สมาชิก  เพ่ือแกปั้ญหาไดต้รงประเดน็   
ขณะเดียวกนัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  กท็  าหนา้ท่ีจดัสวสัดิการ
เงินสงเคราะห์ส าหรับสมาชิก  และครอบครัวสมาชิกเม่ือเสียชีวิต    
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ด้วย ชสอ. ได้ประสานความร่วมมือกับ สสอค. เชิญผู้แทน
สหกรณ์สมาชิก ประชุมหารือ เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2553                    
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณา
แนวทางการสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และมีข้อสรุปร่วมกันว่าควรม ี
การจัดตั้ งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์  โดยมี ชสอ. เป็นองค์กรกลางใน
การด าเนินงาน 



  1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยมี์หน้ีทกุประเภท
      ทัง้ในและนอกสหกรณ์ประมาณ 80 %
  2. ภาระของผูค้ า้ประกนั กงัวลและเป็นทุกข ์
      ตลอดเวลาค า้ประกนั
  3.เกิด แก่ เจบ็ ตาย คือสจัธรรม สมาชิกทกุท่าน
     หนีไม่พ้นแน่



1. การสร้างระบบหลกัประกนัร่วมกนัในขบวนการสหกรณ์ 
    ออมทรพัย์
2. สร้างระบบความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์
3. จดัสวสัดิการให้กบัครอบครวัสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์
(บตุร ภรรยา สามี) ได้



1. เพ่ือสงเคราะหซ่ึ์งกนัและกนัในการจดัการศพและ

    ช่วยเหลือครอบครวัสมาชิก

2. เพ่ือเป็นการสร้างหลกัประกนัร่วมกนัในขบวนการ

    สหกรณ์ออมทรพัย ์และแบง่เบาภาระของผูค้ า้ประกนั

   ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์



1. สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีมีคณุค่าให้สมาชิกสหกรณ์

    ออมทรพัยข์ณะมีชีวิตอยู่

2. เม่ือเสียชีวิตจดัการศพสมาชิกอย่างมีศกัด์ิศรี

3. ช่วยเหลือครอบครวัสมาชิกและแบง่เบาภาระของ

    ผูค้  า้ประกนั

4. ประกนัความเส่ียงให้สหกรณ์ออมทรพัย์



อาชีพ
สอ. สมาชิก ชสอ. สอ. ทัว่ประเทศ

แห่ง คน แห่ง คน

1. ครู 100 654,120 109 655,133

2. ต ารวจ 114 165,652 124 200,169

3. ทหาร 105 192,171 172 229,443

4. พนักงานรฐัวิสาหกิจ 49 215,744 51 216,827

5. สาธารณสขุ/โรงพยาบาล 127 198,771 150 212,902

6. สถาบนัอดุมศึกษา 25 96,279 29 97,087

7. ส่วนราชการส่วนท้องถ่ิน 111 452,847 149 507,467

8. เอกชนและอ่ืนๆ 273 252,739 457 381,846

รวม 904 2,228,323 1,241 2,500,874



จดัตัง้สมาคม 8 สมาคม รวมกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือการประสานงานง่าย และควบคมุดแูลเป็น
ระบบ  โดยค านวณเม่ือเสียชีวิต  300,000    600,000   900,000 1,200,000 1,500,000
1. คร ู/ สถาบนัอดุมศึกษา 
    (จดัตัง้แล้วในช่ือย่อ สสอท.  ปัจจบุนัมีสมาชิกสมาคมฯ 60,000 คน)
2. ต ารวจ (สมาชิกสหกรณ์ 200,169 คน)
3. ทหาร (สมาชิกสหกรณ์ 229,443 คน)
4. พนักงานรฐัวิสาหกิจ (สมาชิกสหกรณ์ 216,827 คน)
5. สาธารณสขุ / โรงพยาบาล (สมาชิกสหกรณ์ 212,902 คน)
6. ส่วนราชการ / ส่วนท้องถ่ิน (สมาชิกสหกรณ์ 507,467 คน)
7. เอกชน และอ่ืนๆ (สมาชิกสหกรณ์ 381,846 คน)
และสมาคมท่ี 8  หรือท่ีเรียกว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ของ ชสอ. ” 

จ านวน 2.2 ล้านคน

รปูแบบท่ีน ำเสนอ



การจดทะเบยีนจดัตัง้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

- รปูแบบ  7 สมาคมตามกลุ่มวิชาชีพ + 1 สมาคม  ท่ี ชสอ.   

โดยตัง้ช่ือดงัน้ี

1.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กลุ่มวชิาชีพครู (สสอค.) ตั้งน าร่องแล้วตั้งแต่ 14 ก.พ. 53
2.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กลุ่มวชิาชีพสาธารณสุข และโรงพยาบาล (สสธท.)
3.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กลุ่มวชิาชีพต ารวจ (สสอต.)
4.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กลุ่มวชิาชีพทหาร (สสอท.)
5.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กลุ่มราชการทีน่อกจาก ครู / สาธารณสุขและโรงพยาบาล / ต ารวจ / ทหาร (สสขท.)
6.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กลุ่มรัฐวสิาหกจิ (สสอร.)
7.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์กลุ่มสถานประกอบการ และอืน่ๆ (สสอป.)

8.สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (กองรวม สสชสอ.)



กฎหมายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

• พระราชบญัญติัการฌาปนกิจสงเคราะห ์พ.ศ. 2545

•กฎกระทรวงอตัราเงินค่าสมคัร เงินค่าบ ารงุ 

• กฎกระทรวงก าหนดการหกัเงินสงเคราะห ์พ.ศ. 2547

•เงินสงเคราะห ์พ.ศ. 2547

ให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะหเ์ป็นนายทะเบยีนกลาง 
และนายทะเบยีนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประจ าท้องท่ี กทม. และนายทะเบยีนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหป์ระจ า
ท้องท่ีอ่ืนให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะหแ์ต่งตัง้



กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดอตัราเงินค่าสมคัร  
เงินค่าบ ารงุ และเงินสงเคราะห์

(1) เงินค่าสมคัรไม่เกินคนละ 100 บาท 

(2) เงินค่าบ ารงุไม่เกินเดือนละ 5 บาท หรือปีละ 50 บาท

(3) เงินสงเคราะหเ์รียกเงินตามจ านวนสมาชิกท่ีตายไม่เกินศพละ ดงัน้ี

      (ก) 100 บาท ส าหรบัสมาคม ท่ีมีสมาชิกไม่เกิน 2,500 คน

      (ข) 50 บาท ส าหรบัสมาคม ท่ีมีสมาชิกเกิน 2,500 คน แต่ไม่เกิน 5,000 คน

      (ค) 30 บาท ส าหรบัสมาคม ท่ีมีสมาชิกเกิน 5,000 คน แต่ไม่เกิน 10,000 คน

      (ง) 20 บาท ส าหรบัสมาคม ท่ีมีสมาชิกเกิน 10,000 คน





   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอ์าจเรียกเกบ็
เงินสงเคราะหไ์ว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่าย           
เป็นค่าจดัการศพได้ แต่ต้องไม่เกินอตัราท่ี          
ท่ีประชมุใหญ่ก าหนดและต้องก าหนด                

ในข้อบงัคบั



การเรียกเกบ็ล่วงหน้า ดีอย่างไร?...

1. ลดระบบธรุการ ช่วงท่ีอยู่ระหว่างการก่อตัง้

2. จ่ายได้เรว็ขึน้ไม่ต้องรอการเรียกเกบ็

3. ลดดอกเบีย้ กรณีผูเ้สียชีวิตมีหน้ีในสหกรณ์ไม่
ต้องรอเงินจากส่วนอ่ืน



   การเรียกเกบ็......?
- เกบ็รายเดือน

- เกบ็ราย 3 เดือน / 6 เดือน

- เกบ็รายปี

- เกบ็ครัง้เดียวตลอดชีวิต (กู้แล้วจ่ายไว้เลย)



   เรียกเกบ็ได้จาก......?
- บนัทึกต่อท้ายสญัญากู้

- หกัจากเงินปันผล

- หกัจากเงินเดือน

- จ่ายเงินสด



           สมาชิก 100,000 คน อตัราศพละ 6  บาท = 600,000 บาท

           สมาชิก 250,000 คน  อตัราศพละ 2.5 บาท = 625,000 บาท

           สมาชิก 300,000 คน อตัราศพละ 2  บาท = 600,000 บาท

           สมาชิก 400,000 คน อตัราศพละ 1.5 บาท = 600,000 บาท

ค านวณการจ่ายเงินสงเคราะหศ์พ

จ านวนสมาชิก x อตัราศพละ ? บาท = เงินสงเคราะห์ศพ



สมมุตฐิานการเสียชีวติ (เปรียบเทยีบข้อมูลจาก ชพค.)

จ านวนสมาชิก อตัราการเสียชีวติ / เดอืน อตัราการเสียชีวติ / ปี

890,000 406 4,800

445,000 203 2,400

222,500 101 1,200



อตัราการเรียกเกบ็เงนิค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

จ านวนสมาชิก
อตัราการหักเงินเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ

สมาชิกจ านวนไม่เกนิ  2,500 คน ร้อยละ 9

เกนิ 2,500 คน แต่ไม่เกนิ 5,000 คน ร้อยละ 8

เกนิ  5,000 คน แต่ไม่เกนิ 10,000 คน ร้อยละ 6

เกนิ 10,000 คน ร้อยละ 4

หมายเหตุ กรณมีสีมาชิกเพิม่ขึน้หรือลดลงอนัเป็นเหตุให้ต้องเปลีย่นแปลงอตัราการหักเงนิจากเกณฑ์ให้
คณะกรรมการเสนอทีป่ระชุมใหญ่เพือ่พจิารณา

ก าหนดอตัราการหักเงนิสงเคราะห์ตามกฎกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์



- กฎหมายสมาคมฯไม่ให้ตัง้สาขา

- ให้สหกรณ์สมาชิกบริหารจดัการ และอยู่ในรปูแบบ

ศนูยป์ระสานงาน

- มีระบบโปรแกรมท่ีเหมือนกนั สะดวกในการโอนย้าย

   สมาชิก และการหกัเงิน เน่ืองจากแต่ละกองมีเขต

   ระดบัประเทศ

- สหกรณ์ต้องเป็นหลกัในการดแูลและสนับสนุน ส่วนสมาคมเป็น
องคก์รรว่ม





กลุม่อาชีพ ช่ือของสมาคม ช่ือย่อ

1. ครู สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยค์รูไทย สสอค.

2. ทหาร สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยท์หาร สสอท. 

3. ต ารวจ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์องสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจ สสอต. 

4. ราชการ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยร์าชการไทย สสอ.รท. 

5. รฐัวสิาหกจิ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกของสหกรณ์ออมทรพัยร์ฐัวสิาหกจิไทย สสอร. 

6. สาธารณสุข สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย สสธท. 

7. ประกอบการ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์ถานประกอบการ สสอป. 

8. ชสอ. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์สมาชิกของชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย



สมาคม ส านกังานของสมาคม วนัจดทะเบยีน

1. สสอค - ครู เลขที่ 510 หมู่9 ถนนเจรญิรฐั  ต าบลนาอาน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย 42000 14 กมุภาพนัธ ์2553

2. สสอท. – ทหาร ส านกังาน ชสอ.  เลขที่ 199  หมู่2  ถนนนครอนิทร ์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบาง

กรวย  จงัหวดันนทบรุ ี 11130

25 กมุภาพนัธ ์2554

3. สสอต. – ต ารวจ ส านกังาน ชสอ.  เลขที่ 199  หมู่2  ถนนนครอนิทร ์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบาง

กรวย  จงัหวดันนทบรุ ี 11130

14 กมุภาพนัธ ์2554

4. สสอ.รท. – ราชการ ส านกังาน ชสอ.  เลขที่ 199  หมู่2  ถนนนครอนิทร ์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบาง

กรวย  จงัหวดันนทบรุ ี 11130

14 กมุภาพนัธ ์2554

5. สสอร. – รฐัวสิาหกจิ ส านกังาน ชสอ.  เลขที่ 199  หมู่2  ถนนนครอนิทร ์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบาง

กรวย  จงัหวดันนทบรุ ี 11130

14 กมุภาพนัธ ์2554

6. สสธท. - สาธารณสขุ ส านกังาน ชสอ.  เลขที่ 199  หมู่2  ถนนนครอนิทร ์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบาง

กรวย  จงัหวดันนทบรุ ี 11130

14 กมุภาพนัธ ์2554

7. สสอป. - ประกอบการ ส านกังาน ชสอ.  เลขที่ 199  หมู่2  ถนนนครอนิทร ์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบาง

กรวย  จงัหวดันนทบรุ ี 11130

14 กมุภาพนัธ ์2554

8. สส.ชสอ. ส านกังาน ชสอ.  เลขที่ 199  หมู่2  ถนนนครอนิทร ์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบาง

กรวย  จงัหวดันนทบรุ ี 11130

14 กมุภาพนัธ ์2554

ส านกังาน และวนัจดทะเบยีน สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย



สมาคม นายกของสมาคม จ านวนคน

1. สสอค - ครู นายก๊ก  ดอนส าราญ 30 คน

2. สสอท. – ทหาร พลเรือโท บงกช  ผาสุข 17 คน

3. สสอต. – ต ารวจ พลต ารวจตรี ณรงค์ มณนีพ 11 คน

4. สสอ.รท. – ราชการ นางสุมาล ียุกตานนท์ 20 คน

5. สสอร. – รัฐวสิาหกจิ นายสมเกยีรติ  อมตะธงไชย 26 คน

6. สสสท. - สาธารณสุข นายมะณู  บุญศรีมณชัีย 30 คน

7  สสอป. - ประกอบการ นายธัญญา  สายสิน 30 คน

8. สส.ชสอ. ดร.เฉลมิพล  ดุลสัมพนัธ์ 30 คน

รายช่ือนายกและจ านวนคณะกรรมการบรหิาร

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหข์องขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์



ตารางสรุปการเสียชีวติและการจ่ายเงนิสงเคราะห์ถวัเฉลีย่ต่อปี
สมาชิกสามัญ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ถึง กนัยายน 2554
เดือน จ านวนสมาชิก สมาชิกรอบ ค่าสงเคราะห์ เสียชีวิต ค่าเฉล่ีย/ศพ ค่าสงเคราะห์/เดือน ค่าสงเคราะห์ใชไ้ปทั้งหมด ค่าสงเคราะห์คงเหลือ

มกราคม 104,499 1,2 4,000.00 25 5.74 143.50 143.50 3,856.50
กมุภาพนัธ์ 104,474 1,2 4,000.00 42 5.74 241.08 384.58 3,615.42
มีนาคม 117,825 1,2 4,000.00 53 5.09 269.77 654.35 3,345.65
เมษายน 117,772 1,2 4,000.00 68 5.10 346.80 1001.15 2,998.85

3 3,600.00 346.80 3,253.20
พฤษภาคม 117,704 1,2 4,000.00 70 5.10 357.00 1,358.15 2,641.85

3 3,600.00 703.80 2,896.20
มิถุนายน 173,698 1,2 4,000.00 60 3.45 189.75 1,547.90 2,452.10

3 3,600.00 893.55 2,706.45
พ.1 2,800.00 189.75 2,610.25

กรกฏาคม 178,292 1,2 4,000.00 94 3.37 266.23 1,814.13 2,185.87
3 3,600.00 1,159.78 2,440.22
4 2,400.00 266.23 2,133.77
พ.1 2,800.00 455.98 2,344.02

สิงหาคม 178,198 1,2 4,000.00 66 3.37 208.94 2,023.07 1,976.93
3 3,600.00 1,368.72 2,231.28
4 2,400.00 475.17 1,924.83
พ.1 2,800.00 664.92 2,135.08

กนัยายน 261,842 2.29
รวม 478

หมายเหตุ
1.  สมาชิกสามญั คือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)
2.  สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน 5  กลุ่มวชิาชีพ ประกอบดว้ย (1)  สมาคมฯ ทหาร (สสอท.)

(2)  สมาคมฯ สถานประกอบการ (สสอป.) (3)  สมาคมฯ ต ารวจ (สสอต.) (4) สมาคมฯ ราชการไทย (สสอ.รท.) (5) สมาคมฯ รัฐวสิาหกิจ (สสอร.)
3.  สมาชิกรอบท่ี 1  มีผลตามขอ้บงัคบัวนัท่ี 1  ตุลาคม 2553 
4.  สมาชิกรอบท่ี 2  มีผลตามขอ้บงัคบัวนัท่ี 1  มกราคม 2554 
5.  สมาชิกรอบท่ี 3  มีผลตามขอ้บงัคบัวนัท่ี 1  เมษายน 2554 
6.  สมาชิกรอบพิเศษ 1  (พ.1) มีผลตามขอ้บงัคบัวนัท่ี 1  มิถุนายน 2554 
7.  สมาชิกรอบท่ี 4  มีผลตามขอ้บงัคบัวนัท่ี 1  กรกฏาคม 2554 

8.  สมาชิกรอบพิเศษ 2  (พ.2)  มีผลตามขอ้บงัคบัวนัท่ี 1  กนัยายน 2554



ตารางสรุปการเสียชีวติและการจ่ายเงนิสงเคราะห์ถวัเฉลีย่ต่อปี
สมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ข้อมูลตั้งแต่ มถุินายน ถึง กนัยายน 2554

เดือน จ านวนสมาชิก สมาชิก ค่าสงเคราะห์ เสียชีวติ ค่าเฉล่ีย/ศพ ค่าสงเคราะห์/เดือน
ค่าสงเคราะห์ใชไ้ป

ทั้งหมด
ค่าสงเคราะห์คงเหลือ

มิถุนายน 173,698 สสอท. 2,400.00 60 3.45 189.75 189.75 2,210.25
สสอป. 1,750.00 1,560.25
สสอต. 2,600.00 2,410.25
สสอ.รท. 2,100.00 1,910.25
สสอร. 2,360.00 2,170.25

กรกฏาคม 178,292 สสอท. 2,400.00 94 3.37 266.23 455.98 1,944.02
สสอป. 1,750.00 1,294.02
สสอต. 2,600.00 2,144.02
สสอ.รท. 2,100.00 1,644.02
สสอร. 2,360.00 1,904.02

สิงหาคม 178,198 สสอท. 2,400.00 66 3.37 208.94 664.92 1,735.08
สสอป. 1,750.00 1,085.08
สสอต. 2,600.00 1,935.08
สสอ.รท. 2,100.00 1,435.08
สสอร. 2,360.00 1,695.08

กนัยายน 261,842 

หมายเหตุ
1.  สมาชิกสามญั คือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)
2.  สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน 5  กลุ่มวชิาชีพ ประกอบดว้ย (1)  สมาคมฯ ทหาร (สสอท.)
(2)  สมาคมฯ สถานประกอบการ (สสอป.) (3)  สมาคมฯ ต ารวจ (สสอต.) (4) สมาคมฯ ราชการไทย (สสอ.รท.) (5) สมาคมฯ รัฐวสิาหกิจ (สสอร.)



29

เดือน
จ านวน
สมาชิก

สมาชิก
รอบ สมาชิก ค่าสงเคราะห์ เสียชีวิต ค่าเฉล่ีย/ศพ

ค่าสงเคราะห์/
เดือน

ค่าสงเคราะห์ใช้
ไปทั้งหมด

ค่าสงเคราะห์คงเหลือ

กนัยายน 261,842
พ.1

สสอท. 2,400.00 152 2.29 348.08 1,094.28 1,305.72 
สสอป. 1,750.00 655.72 
สสอต. 2,600.00 1,505.72 
สสอ.รท. 2,100.00 1,005.72 
สสอร. 2,360.00 1,265.72 

พ.2 สสอท. 1,400.00 348.08 1,051.92
สสอป. 1,000.00 651.92
สสอต. 1,500.00 1,151.92
สสอ.รท. 1,200.00 851.92
สสอร. 1,400.00 1,051.92

ตุลาคม 2.29
หมายเหตุ 

1.  สมาชิกสามญั คือ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.) 
2.  สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน 5  กลุ่มวชิาชีพ ประกอบดว้ย (1)  สมาคมฯ ทหาร (สสอท.) 

(2)  สมาคมฯ สถานประกอบการ (สสอป.) (3)  สมาคมฯ ต ารวจ (สสอต.) (4) สมาคมฯ ราชการไทย (สสอ.รท.) (5) สมาคมฯ รัฐวสิาหกิจ (สสอร.) 

ตารางสรุปการเสียชีวติและการจ่ายเงินสงเคราะห์ถวัเฉล่ียต่อปี
สมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย

ขอ้มูลตั้งแต่  เดือน  กนัยายน  2554



กลุ่มอาชีพ - สมาคม
สหกรณ์
สมาชิก
(สหกรณ์)

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม ชสอ.* สมทบ สสอค. รวมสามัญและสมทบ

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

1. ครู – สสอค. 131 99 48,663 87 91,111 173 34,545 272 83,208

2. ทหาร – สสอท. 108 32 7,898 25 3,324 32 7,898 - -

3. ต ารวจ – สสอต. 116 46 7,449 35 3,747 46 7,449 - -

4.สาธารณสุข/โรงพยาบาล –
สสธท.**

138 119 45,833 83 6,287 - - - -

5. ราชการ – สสอ.รท. 117 37 12,897 21 4,529 37 12,897 - -

6. รัฐวสิาหกจิ – สสอร. 49 21 4,571 18 3,085 21 4,571 - -

7. ประกอบการ – สสอป. 289 37 1,730 22 311 37 1,730 - -

8. ชสอ. – สส.ชสอ. - - - 291 112,394 - - - -

รวม 948 391 129,041 291 112,394 173 34,545 272 83,208

รายงานการรบัสมคัรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย รอบท่ี 2/2554
( ข้อมลู ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม  2554)

หมายเหตุ  *  ข้อมูลระหว่างวนัที ่1 มถุินายน – 27 สิงหาคม 2554



รายงานการรบัสมคัรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย 
รวมรอบท่ี 1/2554 และรอบท่ี 2/2554   ( ข้อมลู ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม  2554)

กลุ่มอาชีพ - สมาคม
สหกรณ์
สมาชิก
(สหกรณ์)

กลุ่มอาชีพ กลุ่ม ชสอ. สมทบ สสอค. รวม สามัญและสมทบ

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

ศูนย์
ประสานงาน
(สหกรณ์)

จ านวน
สมาชิก 
(คน)

1. ครู – สสอค. 131 99 202,826 87 123,734 173 54,771 272 257,597

2. ทหาร – สสอท. 108 32 10,106 25 3,506 32 10,106 - -

3. ต ารวจ – สสอต. 116 46 13,439 35 5,306 46 13,439 - -

4.สาธารณสุข/โรงพยาบาล –
สสธท.

138 119 45,833 83 13,714 - - - -

5. ราชการ – สสอ.รท. 117 37 15,378 21 4,661 37 15,378 - -

6. รัฐวสิาหกจิ – สสอร. 49 21 12,895 18 5,705 21 12,895 - -

7. ประกอบการ – สสอป. 289 37 2,953 22 317 37 2,953 - -

8. ชสอ. – สส.ชสอ. - - - 291 156,940 - - - -

รวม 948 391 328,167 291 156,940 173 54,771 272 257,597



จ านวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย
ณ วนัที ่27 สิงหาคม 2554

กลุ่มอาชีพ - สมาคม จ านวนสมาชิก (คน)

1. ครู – สสอค.  (สามัญ)
                          (สมทบ)    ทหาร – สสอท.
                                           ต ารวจ – สสอต.
                                          ราชการ – สสอ.รท.
                                          รัฐวสิาหกจิ – สสอร.
                                           ประกอบการ – สสอป.

202,826
10,106
13,439
15,378
12,895
2,953

รวม ครู – สสอค. 257,597

2. สาธารณสุข/โรงพยาบาล – สสธท. 45,833

รวม (1+2) 303,430

3. ชสอ. – สส.ชสอ. 156,940



การรบัสมคัรสมาชิกสมทบ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.)

ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2553 ของ สสอค. เมือ่วนัที ่30 เม.ย. 
2554 มีมติเห็นชอบให้รบัสมาชิกสมทบ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกประเภท
สามญัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่  กลุ่มวิชาชีพ
ทหาร  กลุ่มวิชาชีพต ารวจ  กลุ่มวิชาชีพข้าราชการไทย  กลุ่มวิชาชีพ
รฐัวิสาหกิจ  และกลุ่มวิชาชีพผู้ประกอบการ สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบโดย
ได้รบัสิทธิเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญัเป็นกรณีพิเศษ





ตารางสรปุการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะหถ์วัเฉล่ียต่อปี
สมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รไูทย  (สสอค.)

ข้อมลูตัง้แต่  มกราคม  ถึง  กนัยายน  2554

ล าดบัที่  จ านวนสมาชิก เดอืน
จ านวนสมาชิก

เสียชีวติ
อตัราการเสียชีวติ
จ านวน 10,000/ราย เงินสงเคราะห์/ศพ รวมจ่าย/เดอืน ค่าเฉลีย่/ศพ ค่าสงเคราะห์/เดอืน

1 104,499 มกราคม 25 2.39 600,000.00 15,000,000.00 5.74 143.50
2 104,474 กมุภาพนัธ์ 42 4.02 600,000.00 25,200,000.00 5.74 241.08
3 117,825 มีนาคม 53 4.50 600,000.00 31,800,000.00 5.09 269.77
4 117,772 เมษายน 68 5.77 600,000.00 40,800,000.00 5.10 346.80
5 117,704 พฤษภาคม 70 5.95 600,000.00 42,000,000.00 5.10 357.00 
6 173,698 มิถุนายน 60 3.45 600,000.00 36,000,000.00 3.45 207.00 
7 178,292 กรกฏาคม 94 5.27 600,000.00 56,400,000.00 3.37 316.78
8 178,427 สิงหาคม 66 3.70 600,000.00 39,600,000.00 3.37 222.42
9 261,842 กนัยายน 600,000.00 2.29 

รวม 478                          35.06 -   286,800,000.00 39.25 2,104.35 
ค่าเฉลีย่ 60 4 -   35,850,000.00 4.36 263.04

 หมายเหตุ 1.  สมาชิกสามญั  คือ  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  (สสอค.)
2.  สมาชิกสมทบ  คือ  สมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน  5  กลุ่มวชิาชีพ  ประกอบดว้ย  (1)  สมาคมฯ  ทหาร (สสอท.)
  (2)  สมาคมฯ สถานประกอบการ (สสอป.)  (3)  สมาคมฯ ต ารวจ (สสอต.)  (4) สมาคมฯ ราชการไทย (สสอ.รท.)  (5) สมาคมฯ รัฐวสิาหกิจ (สสอร.)

 3.  อตัราค่าเฉล่ีย/ศพ ประจ าเดือน กนัยายน  จ านวน  2.29  บาท/ศพ 

 4.  อตัราการจ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบ  8  เดือน   เป็นเงิน  35,850,000  บาท/เดือน 
 5.  เงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหนา้จ่ายสมาชิกเสียชีวติแลว้ในรอบ  8  เดือน  เป็นเงิน  2,104.35  บาท  อตัราถวัเฉล่ีย  เป็นเงิน  263.04  บาท/เดือน 



ตารางสรปุการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะหถ์วัเฉล่ียต่อปี
 สมาชิกสามญัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รไูทย  (สสอค.)

ข้อมลูตัง้แต่  มกราคม  ถึง  กนัยายน  2554

ล าดบัที่  จ านวนสมาชิก เดอืน
จ านวนสมาชิก

เสียชีวติ
อตัราการเสียชีวติ
จ านวน 10,000/ราย เงินสงเคราะห์/ศพ รวมจ่าย/เดอืน ค่าเฉลีย่/ศพ

ค่าสงเคราะห์/
เดอืน

1 104,499 มกราคม 25 2.39 600,000.00 15,000,000.00 5.74 143.50
2 104,474 กมุภาพนัธ์ 42 4.02 600,000.00 25,200,000.00 5.74 241.08
3 117,825 มีนาคม 53 4.50 600,000.00 31,800,000.00 5.09 269.77
4 117,772 เมษายน 68 5.77 600,000.00 40,800,000.00 5.10 346.80
5 117,704 พฤษภาคม 70 5.95 600,000.00 42,000,000.00 5.10 357.00 
6 153,491 มิถุนายน 55 3.58 600,000.00 33,000,000.00 3.45 189.75
7 158,090 กรกฎาคม 79 5.00 600,000.00 47,400,000.00 3.37 266.23
8 158,240 สิงหาคม 62 3.92 600,000.00 37,200,000.00 3.37 208.94
9 206,924 กนัยายน 153 600,000.00 2.90

รวม 454 35.13 -   272,400,000.00 36.96 2,023.07 
ค่าเฉลีย่ 57 4 -   34,050,000.00 4.43 252.88

 หมายเหตุ 1.  สมาชิกสามญั  คือ  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  (สสอค.)
2.  สมาชิกสมทบ  คือ  สมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน  5  กลุ่มวชิาชีพ  ประกอบดว้ย  (1)  สมาคมฯ  ทหาร (สสอท.)
  (2)  สมาคมฯ สถานประกอบการ (สสอป.)  (3)  สมาคมฯ ต ารวจ (สสอต.)  (4) สมาคมฯ ราชการไทย (สสอ.รท.)  (5) สมาคมฯ รัฐวสิาหกิจ (สสอร.)

 3.  อตัราค่าเฉล่ีย/ศพ ประจ าเดือน กนัยายน  จ านวน  2.90  บาท/ศพ 

 4.  อตัราการจ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบ 8  เดือน   เป็นเงิน  34,050,000  บาท/เดือน 
 5.  เงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหนา้จ่ายสมาชิกเสียชีวติแลว้ในรอบ  8  เดือน  เป็นเงิน  2,023.07  บาท  อตัราถวัเฉล่ีย  เป็นเงิน  252.88  บาท/เดือน 



ตารางสรปุการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะหถ์วัเฉล่ียต่อปี
  สมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รไูทย  (สสอค.)

ข้อมลูตัง้แต่  มิถนุายน  ถึง  กนัยายน  2554

ล าดบัที่  จ านวนสมาชิก เดอืน
จ านวนสมาชิก

เสียชีวติ
อตัราการเสียชีวติ
จ านวน 10,000/ราย เงินสงเคราะห์/ศพ รวมจ่าย/เดอืน ค่าเฉลีย่/ศพ

ค่าสงเคราะห์/
เดอืน

1 20,207 มิถุนายน 5 2.47              600,000.00 3,000,000.00 29.69 148.46
2 20,202 กรกฎาคม 15 7.43               600,000.00 9,000,000.00 29.70 445.50
3 20,187 สิงหาคม 4 1.98               600,000.00 2,400,000.00 29.72 118.89

4 54,918 กนัยายน               600,000.00 10.93 
รวม 24 11.88 -   14,400,000.00 100.04 712.85 

ค่าเฉลีย่ 8 4                                -   4,800,000.00 25.01 237.62

 หมายเหตุ 1.  สมาชิกสามญั  คือ  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  (สสอค.)
2.  สมาชิกสมทบ  คือ  สมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จ านวน  5  กลุ่มวชิาชีพ  ประกอบดว้ย  (1)  สมาคมฯ  ทหาร (สสอท.)
  (2)  สมาคมฯ สถานประกอบการ (สสอป.)  (3)  สมาคมฯ ต ารวจ (สสอต.)  (4) สมาคมฯ ราชการไทย (สสอ.รท.)  (5) สมาคมฯ รัฐวสิาหกิจ (สสอร.)
 3.  อตัราค่าเฉล่ีย/ศพ ประจ าเดือน กนัยายน  จ านวน  10.93  บาท/ศพ 
 4.  อตัราการจ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบ  3  เดือน   เป็นเงิน  4,800,000  บาท/เดือน 
 5.  เงินสงเคราะห์จ่ายล่วงหนา้จ่ายสมาชิกเสียชีวติแลว้ในรอบ  3  เดือน  เป็นเงิน  712.85  บาท  อตัราถวัเฉล่ีย  เป็นเงิน  237.62  บาท/เดือน 



ตารางแสดงการใช้เงินสงเคราะหล่์วงหน้า  ประจ าปี  2554
ข้อมลูตัง้แต่  เดือน  มกราคม  ถึง  กนัยายน  2554

รายการ
เงินสงเคราะห์เกบ็

ล่วงหน้า
เงินสงเคราะห์

ใช้ไป
เงินสงเคราะห์

คงเหลอื
หมายเหตุ

สมาชิก  สามัญ  สสอค.
สมาชิกคงสภาพ  รอบ 1  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั  1  ม.ค. - 31 ธ.ค.  54 4,000.00 2,104.35 1,895.65 ม.ค. -  ส.ค.
สมาชิก  รอบ  2  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั  1  ม.ค. - 31 ธ.ค. 54 4,000.00 2,104.35 1,895.65 ม.ค.  -  ส.ค.
สมาชิก  รอบ  3  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั  1  เม.ย. - 31 ธ.ค. 54 3,600.00 1,450.00 2,150.00 เม.ย. - ส.ค.
สมาชิก  รอบพิเศษ 1/54  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั 1 มิ.ย.  54 - 31 ธ.ค.  54 2,800.00 746.20 2,053.80 มิ.ย. - ส.ค.
สมาชิก  รอบ  4  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั  1 ก.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 2,400.00 539.20 1,860.80 ก.ย. - ส.ค.
สมาชิก  รอบพิเศษ 2/54  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั 1 ก.ย.  54 - 31 ธ.ค.  54 1,600.00 

สมาชิก  สมทบ  สสอค.
สมาชิก  รอบพิเศษ 1/54  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั 1 มิ.ย.  54 - 31 ธ.ค.  54 1,750.00 539.20 1,210.80 ก.ย. - ส.ค.
สมาชิก  รอบพิเศษ 2/54  ไดรั้บสิทธิตามขอ้บงัคบั 1 ก.ย.  54 - 31 ธ.ค.  54 1,000.00 

 หมายเหตุ   1.  สมาชิกสามญั  คอื  สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  (สสอค.) 
                       2.  สมาชิกสมทบ  คอื  สมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ จ านวน  5  กลุ่มวชิาชีพ  ประกอบด้วย  (1)  สมาคมฯ  ทหาร (สสอท.) 
                              (2)  สมาคมฯ สถานประกอบการ (สสอป.)  (3)  สมาคมฯ ต ารวจ (สสอต.)  (4) สมาคมฯ ราชการไทย (สสอ.รท.)  (5) สมาคมฯ รัฐวสิาหกจิ (สสอร.) 
                       3.  ดูตารางสรุปการเสียชีวติและการจ่ายเงนิสงเคราะห์ถวัเฉลีย่ต่อปี  (ตารางหมายเลข 1) 



ค่าสมัคร ค่าบ ารุง/ต่อปี สงเคราะห์ล่วงหน้า
เงนิค่าจัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิก

1. สสอค. - ครู 20 20 2,800 600,000
2. สสอท. – ทหาร 20 20 2,400 600,000
3. สสอต. – ต ารวจ 20 20 2,600 600,000
4. สสอ.ขท. – ราชการ 20 20 2,100 600,000
5. สสอร. – รัฐวสิาหกจิ 20 20 2,400 600,000
6. สสสท. - สาธารณสุข 20 20 2,400 497,740*
7. สสอป. - ประกอบการ 100 50 1,750 600,000
8. สส.ชสอ. 20 20 1,750 600,000

สรปุเงินค่าสมคัร เงินบ ารงุ เงินสงเคราะหล่์วงหน้า เงินค่าจดัการศพและสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย 
รอบท่ี 1/2554 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2554)

หมายเหตุ   * ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2554



ค่าสมัคร ค่าบ ารุง/ต่อปี สงเคราะห์ล่วงหน้า
เงนิค่าจัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิก

1. สสอท. - ครู 20 20 1,600 600,000
2. สสอท. – ทหาร 20 20 1,400 600,000
3. สสอต. – ต ารวจ 20 20 1,500 600,000
4. สสอ.ขท. – ราชการ 20 20 1,200 600,000
5. สสอร. – รัฐวสิาหกจิ 20 20 1,400 600,000
6. สสสท. - สาธารณสุข 20 20 1,400 601,060*
7. สสอป. - ประกอบการ 100 50 1,000 600,000
8. สส.ชสอ. 20 20 1,000 600,000

หมายเหตุ   * ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2554

สรปุเงินค่าสมคัร เงินบ ารงุ เงินสงเคราะหล่์วงหน้า เงินค่าจดัการศพและสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย 

 รอบท่ี 2/2554



ค่าสมัคร ค่าบ ารุง/ต่อปี สงเคราะห์ล่วงหน้า
เงนิค่าจัดการศพและ

สงเคราะห์ครอบครัวของ
สมาชิก

1. สสอท. - ครู 20 20 4,000 600,000
2. สสอท. – ทหาร 20 20 4,000 600,000
3. สสอต. – ต ารวจ 20 20 4,400 600,000
4. สสอ.ขท. – ราชการ 20 20 3,600 600,000
5. สสอร. – รัฐวสิาหกจิ 20 20 4,000 600,000
6. สสสท. - สาธารณสุข 20 20 4,000 1,000,000*
7. สสอป. - ประกอบการ 100 50 3,000 600,000
8. สส.ชสอ. 20 20 3,000 600,000

หมายเหตุ  
* ณ วนัท่ีสมาชิกเสียชีวิตหากสมาคมมีจ านวนสมาชิกครบ 50,000 คน ผูรั้บประโยชน์หรือทายาทจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ 

1,000,000 ลา้นบาท  ในกรณีจ านวนสมาชิกไม่ครบ 50,000 คน สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากบัจ านวนสมาชิก ณ วนัท่ีสมาชิก
เสียชีวิตคูณดว้ย 20 บาท

สรปุเงินค่าสมคัร เงินบ ารงุ เงินสงเคราะหล่์วงหน้า เงินค่าจดัการศพและสงเคราะหค์รอบครวัของสมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์ออมทรพัยไ์ทย 

รอบท่ี 1/2555 อายไุม่เกิน 60 ปี (รบัสมคัร 1 ตลุาคม – 30 พฤศจิกายน 2554)



(รับสมัคร 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2554)



2. เจ้าหน้าท่ีศนูยป์ระสานงาน บนัทึกข้อมลูสมาชิกท่ีตรวจสอบแล้ว (รายบคุคล) 

ลงในโปรแกรมข้อมลูของสมาคม ทัง้น้ีทุกศนูยต้์องบนัทึกข้อมลูลงในโปรแกรมฯให้ครบถ้วน
และสมบรูณ์ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.00 น.  

3. คณะกรรมการศนูยป์ระสานงาน ประชมุพิจารณาเหน็ชอบทะเบยีนข้อมลูรายช่ือสมาชิก

ท่ีตรวจสอบคณุสมบติัแล้ว (รายบคุคล) และแจ้งเป็นหนังสือมายงัสมาคมฯ 

ทัง้น้ีทุกศนูยต้์องปรบัปรงุแล้วบนัทึกข้อมลูลงในโปรแกรมฯ ให้ครบถ้วนและสมบรูณ์

ภายในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554  

1. ศนูยป์ระสานงาน รบัสมคัรสมาชิก ตรวจสอบหลกัฐาน 
รบัเงินค่าสมคัร ค่าบ ารงุรายปี เงินสงเคราะหล่์วงหน้า  (1 ตลุาคม – 30 พฤศจิกายน 2554)

ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก รอบที่ 1/2555



5. เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ แจ้งศนูยป์ระสานงานส่งเงินค่าสมคัร ค่าบ ารงุรายปี 

เงินสงเคราะหล่์วงหน้า ให้สมาคมฯ  (19 – 20 ธนัวาคม 2554)

6. เจ้าหน้าท่ีศนูยป์ระสานงาน ส่งเงินค่าสมคัร ค่าบ ารงุรายปี เงินสงเคราะหล่์วงหน้า 

ให้สมาคมฯ (20 – 23 ธนัวาคม 2554)

หมายเหตุ  กรณีทีศ่นูยป์ระสานงานไมส่ง่เงนิ สมาชกิจะไมไ่ดร้บัการเงนิคา่จดัการศพและสงเคราะห์
ครอบครวัของสมาชกิ

7. สมาคมฯ ประกาศรายช่ือสมาชิกท่ีผา่นการอนุมติั

จากคณะกรรมการด าเนินการของสมาคม

4. เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ ตรวจสอบทะเบยีนข้อมลูรายช่ือสมาชิก คณุสมบติัสมาชิก และน าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฯ พิจารณาอนุมติั  (13 – 16 ธนัวาคม 2554)

ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก รอบที่ 1/2555   (ต่อ)


