
 

  

สวัสดิการสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 



สารบญั 

สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ      1 
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 - การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก สมาชกิสมทบ 
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สวสัดกิารทีส่มาชกิจะไดร้บั 
 1. การช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย (ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551) 
 สมาชิกที่ประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ให้ยื ่นหลักฐานความ
เสียหายกับสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  
➢ คุณสมบัติ  
 1. จะต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 2. ไม่เป็นผู้ผิดนัดในปีที่ขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 3. ประสบภัยพิบัติมาไม่เกิน 30 วัน  นับจากวันที่ขอรับเงิน 
 4. เป็นบ้านซึ่งสมาชิกผู้ขอรับเงินเป็นผู้อาศัย 

➢ การจ่ายเงิน 
 เกิดความเสียหายกับที่พักอาศัย บางส่วนรับเงินจำนวน 3,000.00 บาท 
 เกิดความเสียหายกับที่พักอาศัย ทั้งหมดรับเงินจำนวน 5,000.00 บาท 

 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก (ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561) 

➢ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 1. ต้องเป็นบุตรของสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับ
ถึงวันที่รับสมัคร หรือเป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์รับโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน นับ
เวลาการเป็นสมาชิก ถึงวันรับสมัคร รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2. ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ของระดับช่วงชั้นใดช่วง
ชั้นหนึ่ง ในปีการศึกษาท่ีขอรับทุน ดังนี้ 
  - กำลังศึกษาในชั้นปีแรก ระดับปฐมวัย (อนุบาล)  
  - กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1) 
  - กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4) 
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  - กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1) 
  - กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 หรือ ปวช.ปีที่ 1) 
  - เป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 หรือ ปวส.ปีที่ 1                
(หรือเทียบเท่า) 
 3. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี 
 4. ต้องเป็นบุตรที่อยู่ในความอุปการะของสมาชิก และอายุไม่เกิน 
25 ปี นับถึงวันรับสมัคร 
 5. บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่กำหนดแล้ว 
ไมม่ีสิทธิ์ขอรับทุนในช่วงชั้นนั้นอีก 

➢มูลค่าของทุนการศึกษา  
 ใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดตามสัดส่วนของทุนการศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 
 การจ่ายเงินทุนการศึกษา กำหนดให้จ่ายครั้งเดียว ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 ในกรณีที่สมาชิกใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริต จะถูกตัดสิทธิและ
ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ กับสหกรณ์เป็นเวลา 5 ปี และเรียกเงินทุนการศึกษา
คืนหากสหกรณจ์่ายเงินแล้ว 

 3. การช่วยเหลือค่าเคลื่อนย้ายสมาชิกผู้ป่วยหนักไปยัง
สถานพยาบาลเขตจังหวัดอ่ืน (ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563) 

➢ สมาชิกผู้ป่วยหนัก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
ที่ป่วยหนักและสถานพยาบาลภายในจังหวัดชุมพร ไม่สามารถทำการรักษา
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ได้ หรือโรงพยาบาลชุมพรส่งตัวไปทำการรักษา โดยมีใบรับรองจาก
สถานพยาบาลในจังหวัดชุมพร 
 - สมาชิกท่ีได้รับการช่วยเหลือต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 - สมาชิกขอรับการช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 5 ,000 บาท ในรอบปี
หนึ่ง ๆ ขอรับได้ 1 ครั้งเท่านั้น 
 - สมาชิกหรือทายาท กรอกแบบคำขอตามที่สหกรณ์กำหนดพร้อม
เอกสารหลักฐานภายใน 90 วัน นับจากการเคลื่อนย้าย 
 - การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเคลื ่อนย้ายสมาชิกผู ้ป่วยหนัก ไปยัง
สถานพยาบาลในเขตจังหวัดอ่ืน สหกรณ์ต้องจ่ายภายใน 15 วัน นับจากวันที่
ยื่นคำขอซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 4. กองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก (ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557) 
➢ ผู้มีสิทธิ์ได้รับ คือ สมาชิกท่ีเกษียณอายุก่อนก่อนกำหนด หรือมีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ หรือลาออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม และเป็นสมาชิก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปีติดต่อกัน 

➢ เกณฑ์การจ่ายเงิน การคิดเงินบำเหน็จให้คิดดอกเบี้ยเงินกองทุนที่ได้ ณ 
30 พฤศจิกายน ของปีนั้น หารด้วยจำนวนสมาชิกที่ออกในปีนั้น แต่ทั้งนี้ไม่
เกินคนละ 50,000.00 บาท  

➢ การขอรับเงิน  
 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกที ่เข้า
หลักเกณฑ์ และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกเป็นราย ๆ ไป ตาม
จำนวนที่คำนวณได้ในแต่ละปีบัญชีนั้น ๆ 
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 หากสมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ถึงแก่กรรมก่อนได้รับเงินถ้ามีหนี้สิน
อยู ่กับสหกรณ์ ทางสหกรณ์จะดำเนินการโอนใช้หนี ้ส ินก่อน หากมีเงิน
เหลืออยู่สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ทายาทของสมาชิกตามลำดับ ดังนี้ 
    
  1. คู่สมรส 
  2. บุตร 
  3. บิดา – มารดา 
  4. ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ 
 หากไม่มีทายาทตามข้อ 1- 4 มารับเงินภายในกำหนด เงินบำเหน็จ
นี้จะโอนเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการบำเหน็จตามระเบียบต่อไป 
 เงินบำเหน็จตามระเบียบนี้ จะจ่ายให้แก่สมาชิก หรือผู้ได้รับมอบ
อำนาจ หรือทายาทของสมาชิกได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม และไม่เกินวันที่ 
31 มกราคม ของปีถัดไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการดำเนินการ 

 5. การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ และ
คู่สมรสของสมาชิก (ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562)  
 สมาชิก สมาชิกสมทบ และคู่สมรสสมาชิก ที่ถึงแก่ความตาย ขณะที่
ยังเป็นสมาชิกภาพสหกรณ์นี้อยู่ ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
➢ 5(1) เงินจัดการศพ  ผู ้ที่เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบครบหนึ ่งปี
บริบูรณ์ เมื่อถึงแก่ความตายได้รับเงินจัดการศพ 10,000.00 บาท และให้
ได้รับเพ่ิมขึ้นปีละ 1,000.00 บาท สำหรับคู่สมรสสมาชิกที่ถึงแก่ความตายให้
มีสิทธิ์ไดจ้ัดการศพกึ่งหนึ่งทีส่มาชิกพึงได้รับ 
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➢ 5(2) เงินสงเคราะห์ศพ สมาชิกท่ีไม่ใช่สมาชิกสมทบ และเป็นสมาชิกใน
สหกรณ์ครบหนึ่งปีบริบรูณ์และถึงแก่ความตาย มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 
รายละ 400,000.00 บาท ผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ ที่มีอายุเกิน 55 ปี 
ณ วันที่สมัคร ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ศพตามระเบียบนี้ 

➢ ขั้นตอนการขอรับเงิน เมื่อสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือคู่สมรสถึงแก่
กรรม ให้ผ ู ้ม ีส ิทธ ิร ับเง ินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังส ือให้
คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทราบ             
และขอรับเงินสงเคราะห์พร้อมทั ้งแนบเอกสารหลักฐาน ใบมรณบัตร                
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ภายในกำหนด               
90 วัน นับแต่วันถึงแก่ความตาย เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ใน
การรับเงินสงเคราะห์ 

➢ การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามระเบียบนี้ 
 - ให้จ่ายจากเงินงบประมาณตามท่ีประชุมใหญ่อนุมัติไว้ ตามท่ีจ่ายจริง 
 - ให้ผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพตามข้อ 5(1) ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยพิจารณาจ่ายให้ตามลำดับคำ
ร้องที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์ สำหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพตาม ข้อ 5(2) 
ให้เสนอคณะกรรมการดำเนการพิจารณาอนุมัติ  
 การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพตามข้อ 5(2) ให้สหกรณ์ดำเนินการหักลบ
กลบหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ก่อนหากมีเงินเหลือ ให้จ่ายให้กับผู้ที่ระบุ
ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ หากไม่มีหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้จ่ายแก่
ทายาทตามกฎหมาย 
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 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามระเบียบนี้ ไม่ถือว่าเป็นมรดกของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ที่ถึงแก่ความตาย การพิจารณา
จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นอำนาจเด็ดขาดของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ผู้ใดจะนำไปฟ้องร้องไม่ได้ 

➢ เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอรับเงินสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ 
 - สำเนาใบมรณบัตร จำนวน 2 ฉบับ 
 - สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก จำนวน 2 ฉบับ 
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต (ประทับตรา ตาย) จำนวน 2 ฉบับ 
 - สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอรับเงิน 1 ฉบับ 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูมุพร จำกดั 

➢ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด               
ทีม่ีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 2. ต้องเป็นบิดา มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 
จำกัด ประเภทสามัญที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 
จำกัด ทีม่ีอายุไม่เกนิ 65 ปีบริบูรณ์ 
 3. ต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
 4. ต้องเป็นบุตร ธิดา ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
 5. ต้องเป็นบิดา – มารดา ของคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ 

➢ หลักฐานการสมัคร 
 1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่เป็นคู่สมรส) 
 4. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐกรณีที่เป็นคู่สมรส, 
บุตร, บิดา - มารดา และบิดา - มารดา ของคู่สมรส 
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➢ เงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ 
 1. เมื่อสมาคมรับสมัครผู้ใดเป็นสมาชิกแล้ว ผู้นั้นมีหน้าที่ ต้องชำระ
เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นเงิน 100.00 บาท และเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 1,000.00 บาท 
 2. เมื่อสมาชิกในข้อบังคับนี้ถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่
ต้องชำระเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่ความตายศพละ 20 บาท 
 3. เงินสงเคราะห์ตามข้อ 2 สมาชิกต้องยินยอมให้สมาคมหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย สำหรับสมาชิกที่ไม่มีสังกัดหน่วยงานจะหักเงินเดือนนั้น 
ให้นำเงินมาชำระแก่สมาคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 4. สมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์โดยจ่ายให้แก่บุคคลที่ระบุไว้โดยจ่าย 
ดังนี้ 
 - จ่ายเงินสงเคราะห์ตามรายหัวสมาชิกท่ีเก็บได้หลังจากรับคำขอรับ
เงินสงเคราะห์และหลักฐานที่ถูกต้องแล้ว จำนวนเกิน 50,000.00 บาท 
 - สมาคมจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือตามสิทธิ์ที่จะได้รับภายใน 45 วันทำ
การ นับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินครั้งแรกของการจ่ายเงินสงเคราะห์ สมาคมจะหัก
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสมาคมเป็นจำนวนร้อยละ 4.5 ของเงิน
สงเคราะห์ที ่ เร ียกเก็บได้ตามมติที ่ประชุมใหญ่ (ซึ ่งต ้องไม่เกินอัตรา             
ที่กฎหมายกำหนดไว้)  
 - การจ ่ายเง ินสงเคราะห์รายใดมีป ัญหา ให้ นำเข ้าที ่ประชุม
คณะกรรมการและมติท่ีประชุมถือเป็นที่สิ้นสุด 
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➢ การรับเงินสงเคราะห์ศพ 
 ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
ผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามลำดับก่อนหลัง โดย
ผู้อยู่ในลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิ์ผู้อยู่อันดับหลัง ดังนี้ 
  1. บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้ง
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. สามีหรือภรรยาของสมาชิก 
  3. บุตรของสมาชิก 
  4. บิดา มารดาของสมาชิก 
  5. ผู้อุปการะของสมาชิก  
 เงินสงเคราะห์นี ้ไม่ถือเป็นมรดกของสมาชิกผู ้ถ ึงแก่ความตาย  
ทายาทโดยชอบธรรมของสมาชิกที ่ถึงแก่ความตายมีสิทธิ ์เรียกร้องเงิน
สงเคราะห์ หรือถือเป็นเหตุฟ้องร้องเรียกเงินสงเคราะห์ศพไม่ได้ ไม่ว่ากรณี  
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตายให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ หรือ
ครอบครัวของสมาชิกแจ้งให้คณะกรรมการสมาคมทราบภายใน 7 วัน     
พร้อมด้วยหลักฐาน คือ ใบมรณะบัตร หรือสำเนาใบมรณะบัตร 
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➢ หลักฐานการขอรับเงิน 
 1. สำเนาใบมรณะบัตร 1 ฉบับ 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้ตาย 
จำนวน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายจำนวน 1 ฉบับ 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้รับเงิน 
จำนวน 1 ฉบับ 
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินจำนวน 1 ฉบับ 
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ศนูยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์
สมาชกิชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รไูทย (สสอค.) 

 1. ประเภท และคุณสมบัติสมาชิกที่รับสมัคร 
➢ สมาชิกประเภทสามัญ คุณสมบัติผู้สมัคร 
 (1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัด 

➢ สมาชิกประเภทสมทบ คุณสมบัติผู้สมัคร  
 (1) เป็นคู่สมรสของสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์  
ในสังกัด 
 (2) เป็นบิดา มารดา และบุตร สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในสังกัด  
 คุณสมบัติของการรับสมัครสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

 2. แบบพิมพ์การสมัคร 
➢ ใบสมัครพร้อมหนังสือแสดงเจตจำนงการมอบอำนาจผู้รับผลประโยชน์ 
(ตามแบบ สสอค.)  

➢ ขอรับแบบพิมพ์ใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดหรือดาวน์โหลด
จาก http://www.thaiftsc.com 

 

http://www.thaiftsc.com/
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 3. หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก 
 3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว
ข้าราชการ ของผู้สมัคร  
 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
3.3 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริงเวลาไม่เกิน 30 วัน 
 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้รับผลประโยชน์ 
 3.5 สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่กำหนด เช่น ใบเปลี่ยน             
ชื่อ - นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

 4. การสมัคร 
➢ กำหนดระยะเวลายื่นใบสมัคร และสถานที่รับสมัคร ดังนี้ 
 (1) กำหนดช่วงเวลารับสมัคร เป็นไปตามประกาศของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 
 (2) สถานที่รับสมัคร  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทุกสาขา 

➢ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ สสอค. กำหนด และ
ชำระเงินดังนี้ 
  (1) ค่าสมัคร 40 บาท  
  (2) ค่าบำรุง 40 บาท  
  (3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นไปตามประกาศของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 
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 5. การชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 
 รับชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพตั ้งแต่ หลังวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ถึงสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป (อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การรับชำระเงินตามแต่ประกาศของสมาคมฯ) 

 6. การรับเงินสงเคราะห์ศพ 
 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพตามลำดับดังนี้ 
   (1) ที่สมาชิกแสดงความจํานงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับเงิน  
   (2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา  
  (3) พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน  
  (4) พ่ีน้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน  
  (5) ลุง ป้า น้า อา  
  (6) ปู่ ย่า ตา ยาย  
  (7) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู สมาคมจะ
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น
เงินประมาณ 600,000.00 บาท  ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ศูนย์
ทราบ 
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 7. หลักฐานการขอรับเงิน 
  (1)  สำเนาใบมรณะบัตร 2 ฉบับ 
  (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
ของผู้เสียชีวิตจำนวน  2 ฉบับ 
  (3)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ฉบับ 
  (4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ
ของผู้รับเงินจำนวน 2 ฉบับ 
  (5)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินจำนวน 2 ฉบับ 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณส์มาชกิของชมุนมุ 
สหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 1. คุณสมบัติสมาชิก  
 1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ (ที่เป็นสมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 1.2 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่ม
อาชีพ 
 1.3 เป็นคู่สมรส สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
สังกัด คุณสมบัติของการรับสมัครสมาชิกในแต่ละช่วงเวลา จะเปลี่ยนแปลง
ไปตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 2. แบบพิมพ์การสมัคร 
 2.1 ใบสมัคร พร้อมหนังสือแสดงเจตจำนงการมอบอำนาจผู้รับเงิน
สงเคราะห ์
 2.2 ขอรับแบบพิมพ์ใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.fscct.or.th 

 3. หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก 
  3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตร
ข้าราชการของผู้สมัคร 
  3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3.3 ใบรับรองแพทย์จากสถานโรงพยาบาลของรัฐฉบับจริง 
เวลาไม่เกิน 30 วัน 
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  3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน
บ้านของผู้รับเงินผลประโยชน์ 
  3.5 สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามที่กำหนด เช่น ใบ
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

 4. การสมัคร 
  4.1 สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ โดยสมคมฯ จะแต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่รับสมัคร 
  4.2 กำหนดสมัครเป็นไปตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) 
  4.3 ย ื ่นใบสม ัครพร ้อมเอกสารหล ักฐานตามแบบที่                   
สส.ชสอ. กำหนด และชำระเงินดังนี้ 
   (1) ค่าสมัคร 20 บาท  
   (2) ค่าบำรุง 20 บาท  
   (3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นไปตามประกาศ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

 5. การชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 
 รับชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพตั ้งแต่ หลังวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ถึงสิ้นเดือนมกราคมของปีถัดไป (อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การรับชำระเงินตามแต่ประกาศของสมาคมฯ) 
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 6. การรับเงินสงเคราะห์ศพ 
 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพตามลำดับดังนี้ 
   (1) ที่สมาชิกแสดงความจํานงไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับเงิน  
   (2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา  
  (3) พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน  
  (4) พ่ีน้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน  
  (5) ลุง ป้า น้า อา  
  (6) ปู่ ย่า ตา ยาย  
   (7) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู สมาคมจะ
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น
เงินประมาณ 600,000 บาท ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้ศูนย์ทราบ 

 7. หลักฐานการขอรับเงิน 
  (1) สำเนาใบมรณะบัตรจำนวน  2  ฉบับ 
  (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ
ของผู้เสียชีวิตจำนวน  2  ฉบับ 
  (3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตจำนวน  2  ฉบับ 
  (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ
ของผู้รับเงินจำนวน  2  ฉบับ 
  (5) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินจำนวน  2  ฉบับ 
 

 



 


