
สวัสดิการ สมาชิก สอ.พช. 

ครอบคลมุทกุช่วงชีวิต 



สวสัดิการสมาชิก 11 ประเภท 

ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 
 

ประสบอุบติัเหต ุ
 

 

ประสบสาธารณภัย 
 

ทพุพลภาพส้ินเชิงถาวร เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส 

สมาชิกถึงแก่กรรม 
 

ประกันชีวิตกลุ่ม 
 

 

สงเคราะห์ศพสมาชิกและ

ครอบครัวสมาชิก 
 

 

เงินเพือ่เก้ือกลู

สมาชิกอาวุโส 
 

ค่าพวงหรีด 

ส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 



D
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สวัสดิการสมาชิกใช้เงินจาก??? 

1. ทุนสวสัดกิาร 

2.งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 



       คา่พวงหรดี 

สงเคราะหศ์พสมาชกิและครอบครวัถงึแก่กรรม 

        สมาชกิถงึแก่กรรม 

        ประสบสาธารณภยั 

       ทุพพลภาพสิน้เชงิถาวร 

สง่    สง่เสรมิการศกึษาสมาชกิ 

ทุนสวสัดกิาร งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ประกนัชวีติกลุม่ 

เงนิเกือ้กลู 
สมาชกิอาวโุส 

เงนิตอบแทน 
สมาชกิอาวโุส 
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       ประสบอุบตัเิหตุ 2 

       ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 8 



สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 

1.1 หลักเกณฑก์ารจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 
ปริญญาตรี   เกรด 3.00 ขึ้นไป     ทุนละ  2,000  บาท   
ปริญญาโท   เกรด 3.20 ขึ้นไป      ทุนละ  3,500  บาท 
ปริญญาเอก  เกรด 3.50 ขึ้นไป      ทุนละ  5,000  บาท  

1 

 เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 ปี ขึ้นไป 
 ย่ืนขอรับทุนสวัสดิการ ภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา 

1.2 หลักเกณฑก์ารจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 
     ให้ทุนสมาชิกที่มีบุตร 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์  
      จ านวนทุนละ 500 บาท 
  



นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ได้รับทุนสวัสดิการ ไม่เกิน 
10,000 บาท 



สวสัดกิารสมาชกิประสบสาธารณภยั 3 
สมาชิกที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยอื่นๆ 
ท าให้ทรัพย์สินของสมาชิกเสียหาย สหกรณ์จ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือ ไม่เกิน 10,000 บาท  
 

(ยื่นเอกสารขอรับภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดเหต)ุ 





เงนิตอบแทนสมาชกิอาวุโส 

สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในรอบปีบัญชี และมีอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องสิบปีขึ้นไป โดยได้รับเงินค่าตอบแทนตาม
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ในอัตรา 10,000 – 22,000 บาท   
 
สมาชิกมีสิทธิได้รับเพียง  1 ครั้ง เท่านั้น  โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิกก่อนสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 
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เงนิเพ ือ่เก ื้อกูลสมาชกิอาวุโส 6 
    สหกรณ์จ่ายเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้สมาชิกที่อายุ 
61 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี  
จ านวนเงิน 1,000 บาท  ณ วันสิ้นเดือนที่เกิด  โดยโอน
เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก  



1 

2 

3 

4 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10 - 20 ปี  ได้รับทุนสวัสดิการ 20,000 บาท  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 20 - 30 ปี  ได้รับทุนสวัสดิการ 30,000 บาท  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 30 - 40 ปี  ได้รับทุนสวัสดิการ 40,000 บาท 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 10 ปี ได้รับทุนสวัสดิการ 10,000 บาท  

5 เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  ได้รับทุนสวัสดิการ 50,000 บาท 

เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับผู้รับผลประโยชน์ 
ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ดังนี้  

สวสัดกิารสมาชกิถงึแก่กรรม 7 



สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชกิและครอบครวัทีถ่งึแก่กรรม 

ค่าพวงหรดี 

วางหรีดสักการะศพสมาชิก หรือครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  
ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท   

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวที่ถึงแก่กรรม ได้แก่ 
บิดา มารดา คู่สมรส  หรือ บุตรของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม รายละ 2,000 บาท 
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ประกนัชวีติกลุม่ 

   สหกรณ์ฯ ท าประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เป็นสมาชิกครบ 1 ปี ใน
วงเงินทุนประกัน 100,000 บาท และสมาชิกสามารถเลือกวงเงินทุนประกันเพิ่มเติมได้ใน
วงเงิน 200,000 บาท  หรือ 300,000 บาท  โดยสมาชิกจ่ายค่าเบี้ยประกันในส่วนที่ท า
เพิ่มเติม หรือท าประกันให้แก่  คู่สมรส  หรือบุตร  โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันเองเต็มจ านวน 

เงื่อนไขและความคุ้มครอง 
1.  เสียชีวิตตามปกติ จะได้รับเงินสินไหมตามทุนประกัน 
2.  เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ จะได้รับเงินสินไหม 2 เท่า ของทุนประกัน 
3.  กรณีทุพพลภาพ  หรือ สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ แขน ขา ตา มือ  ได้รับเงิน 
     สินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่บริษัทรับประกันก าหนด 
*** สมาชิกเข้าใหม่หรือปรับทุนประกัน มีระยะรอคอย 180 วัน 
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ทุนส่งเสรมิการศกึษาบุตรสมาชกิ 

   ในปี 2562 จัดสรรทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 500 บาท 
    ระดับการศึกษา อนุบาล – ปริญญาตรี (อายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ)์ 
    เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
    สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ 1 ทุน เท่าน้ัน 
    กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก  แต่ละคนมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้                 
        แต่ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียว 

เอกสารประกอบการขอรับทุนสวัสดิการ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านบุตรสมาชิก 
2. ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา  หรือ ส าเนาเอกสารการลงทะเบียน  หรือ หนังสือ

รับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ประจ าปี 2562 
         ***ยื่นขอรับทุนภายในวันที ่30 สิงหาคม 2562*** 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด  เปิดศูนย์ประสานงาน สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย (สสอ.รท.) 

เป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ มีประโยชน์??? 
1. เงินสงเคราะห์ได้รับหลังจากเสียชีวิต  600,000 บาท 
        (สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่จะจ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตแต่ละรายไว้ 4 %  
ตามกระทรวง พม.) 
2. เป็นทุนประกันในการประกอบอาชีพครอบครัว 
3. เป็นรากฐานความม่ันคงให้แก่ทายาทและครอบครัว 
4. ลดภาระหน้ีสินให้ครอบครัว 
5. เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และไม่เป็นภาระของผู้ค้ าประกัน 
    (สส.ชสอ. มีเซ็นยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์  / สสอ.รท. ไม่มี ต้องท าแบบฟอร์มให้หักเงิน) 



         คุณสมบัติผู้สมัคร   
1. เป็นสมาชิกสามัญของ  สอ.พช.  
2. เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร และบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญ สอ.พช. 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
4. อายุตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการไทย  (สสอ.รท.) 
 
 ส าหรับปี 2562 อายุผู้สมัครตั้งแต่บรรลุนิติภาวะจนถึงอายุ 56 ปี (เกิด ในปี พ.ศ. 2506-2507) 
 
  



สมัครเป็นสมาชิกง่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพียง  
กรอกใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบ  ยื่นหลักฐานการสมัครพร้อม
ภาพถ่ายสมาชิกเต็มตัว  ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (เพื่อส่งให้สหกรณ์)  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ประสานงาน  ส านักงาน สอ.พช.  
 
ช าระเงินค่าสมัคร  (เก็บเป็นรายปี) 

 สส.ชสอ. ช าระเงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบ ารุง 20 บาท เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า จ านวน 4,800 บาท รวม 4,840 บาท  

 สสอ.รท. ช าระเงินค่าสมัคร 20 บาท  เงินค่าบ ารุง 20 บาท เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า 4,500 บาท รวม 4,540 บาท 

สมาชิกสามารถเลือกสมัครสมาคมใดสมาคมหนึ่ง หรือทั้งสองสมาคมก็ได้ 
 



         หลักฐานการสมัคร 
1. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้สมัครและผู้รับเงิน
สงเคราะห์ทุกคน (1 ชุด) 
2. ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐที่ผู้สมัครไปรับการตรวจที่มีอายุไม่เกิน 30วัน 
3. แบบรายงานสุขภาพของตนเอง 
4. ใบตรวจสุขภาพประจ าปี (ปีปัจจุบัน) 
5. เอกสาร อื่นๆ ตามที่ระบุในใบสมัคร 
***กรณีไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง ให้แนบภาพถ่ายสมาชิกเต็มตัว ประกอบหลักฐาน
การสมัคร 
 
 ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน โทร. 02-1438144-51 ต่อ 103,201 
 



         โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 
จัดกิจกรรม 3 ด้าน 
1. ด้านส่งเสริมความรู้วิชาการ 
2. ด้านส่งเสริมความสัมพันธ์ 
3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
        ให้เสนอแผนปฏิบัติการ,ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมบัญชีรายชื่อสมาชิก  ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 
        ในการด าเนินโครงการดังกล่าวให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2563-2564 และกรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจสมาชิกให้สหกรณ์ด้วย 
 

         

   



ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สส.อรท.)          

สแกน QR Code ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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Thank you 


