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คูมือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย2

ประวัติความเป็นมา 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)      

ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ทะเบียนเลขที่นบ 73801/001 เพ่ือเป็นการสร้างสวัสดิการอันเป็น
ประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพในกรณีที่เสียชีวิตและ
เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดย  สส.ชสอ.  เป็นองค์กรคู่ขนานกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ) และยังเป็นองค์กรกลางที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อีก 7 สมาคม อันได้แก่  

 

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)  
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ (สสอต.)   
7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)   

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึง

แก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
2. กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2547 
3. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 
4. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ .2547 
5. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกหลักเกณฑ์และ  
    เงื่อนไขการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
6. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการ 
    ศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

 

 

ประวัติความเป�นมา

วัตถุประสงค�

กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�

ประวัติความเป็นมา 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)      

ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ทะเบียนเลขที่นบ 73801/001 เพ่ือเป็นการสร้างสวัสดิการอันเป็น
ประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพในกรณีที่เสียชีวิตและ
เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดย  สส.ชสอ.  เป็นองค์กรคู่ขนานกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ) และยังเป็นองค์กรกลางที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อีก 7 สมาคม อันได้แก่  

 

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)  
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ (สสอต.)   
7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)   

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึง

แก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
2. กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2547 
3. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 
4. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ .2547 
5. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกหลักเกณฑ์และ  
    เงื่อนไขการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
6. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการ 
    ศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)      

ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ทะเบียนเลขที่นบ 73801/001 เพ่ือเป็นการสร้างสวัสดิการอันเป็น
ประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศทุกสาขาอาชีพในกรณีที่เสียชีวิตและ
เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดย  สส.ชสอ.  เป็นองค์กรคู่ขนานกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ) และยังเป็นองค์กรกลางที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อีก 7 สมาคม อันได้แก่  

 

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)    
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 
4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 
5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)  
6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ (สสอต.)   
7. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)   

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึง

แก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะหาก าไรหรือรายได้เพ่ือแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้ รวมถึงการสาบสูญตามค าสั่งศาล 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
2. กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2547 
3. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547 
4. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ .2547 
5. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกหลักเกณฑ์และ  
    เงื่อนไขการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
6. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการ 
    ศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

 

 



คูมือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 3

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
1. ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และเลือกตั้งกรรมการ 
2. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือทราบการด าเนินกิจการได้เวลาท า 
    การ 
3. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสารหรือขอให้คัดรายการและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจ 
    สงเคราะห ์
4. ลงชื่อร่วมกันร้องต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
5. มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมใหญ่แทน 
6. ร้องขอให้นายทะเบียนเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ 
    สงเคราะห ์
7. ลงชื่อร่วมกันร้องขอให้นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรืออาจจะร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ 
    ศาลสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
8. สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ช าระบัญชีหรือลงคะแนนเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี 
9. ร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 
 

การสมัครสมาชิก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน
ด้วยตนเองท่ีศูนย์ประสานงานที่ตนเองสังกัด  ส าหรับสมาชิกที่สหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน ให้ยื่นใบ
สมัครพร้อมส่งเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานที่ท าการ สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี  
ประเภทสมาชิก  2 ประเภทมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
            1. ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
        ประเทศไทย) 
  1.2 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพยกเว้นสมาชิกรับตรง 
  1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
                          1.4  อายุตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       แห่งประเทศไทย ก าหนด 

2. ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นคู่สมรส ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

     แห่งประเทศไทย 
  2.2 เป็นเจ้าหน้าที่ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 

                ประเทศไทย 
  2.3 เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

     ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  2.4 เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม 

     สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (บรรลุนิติภาวะ) 

สิทธิประโยชน�ของสมาชิก

การสมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
1. ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และเลือกตั้งกรรมการ 
2. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือทราบการด าเนินกิจการได้เวลาท า 
    การ 
3. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสารหรือขอให้คัดรายการและรับรองส าเนาเอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจ 
    สงเคราะห ์
4. ลงชื่อร่วมกันร้องต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
5. มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมใหญ่แทน 
6. ร้องขอให้นายทะเบียนเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจ 
    สงเคราะห ์
7. ลงชื่อร่วมกันร้องขอให้นายทะเบียนสั่งเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรืออาจจะร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ 
    ศาลสั่งให้เลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
8. สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ช าระบัญชีหรือลงคะแนนเลือกตั้งผู้ช าระบัญชี 
9. ร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีคนใหม่แทนผู้ช าระบัญชีที่ได้ตั้งไว้ 
 

การสมัครสมาชิก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน
ด้วยตนเองท่ีศูนย์ประสานงานที่ตนเองสังกัด  ส าหรับสมาชิกที่สหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน ให้ยื่นใบ
สมัครพร้อมส่งเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานที่ท าการ สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี  
ประเภทสมาชิก  2 ประเภทมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
            1. ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
        ประเทศไทย) 
  1.2 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพยกเว้นสมาชิกรับตรง 
  1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
                          1.4  อายุตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       แห่งประเทศไทย ก าหนด 

2. ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นคู่สมรส ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

     แห่งประเทศไทย 
  2.2 เป็นเจ้าหน้าที่ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 

                ประเทศไทย 
  2.3 เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

     ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  2.4 เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม 

     สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (บรรลุนิติภาวะ) 



คู่มือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย4

                    2.5 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
                          2.6  อายุตามประกาศของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม 
       ทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด 
หลักฐานในการสมัคร 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้สมัคร 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 
  3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง อายุไม่ 
                        เกิน 30 วัน  
  4. ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ 
  5. ส าเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นต้น 
  6. ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนสมรส กรณีสมาชิกสมทบ 
  7. ทะเบียนรับรองบุตร กรณีเป็นสมาชิกสมทบบุตรบุญธรรม 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
  1. กรอกใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบ น าส่งเอกสารด้วยตนเอง 
  2. ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 20 บาท ช าระเงินค่าบ ารุงรายปี จ านวน 20 บาท เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าประจ าปีจ านวน 4,800 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,840 บาท  
  3.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการประชุมพิจารณา
คุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิก  
  4. สมาคมจะจัดท าทะเบียนสมาชิกและบัตรประจ าตัวสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติส่งให้ศูนย์
ประสานงานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและน าส่งบัตรให้สมาชิกต่อไป กรณีที่สหกรณ์สังกัดของสมาชิก
ไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จะด าเนินการส่งไปยังสมาชิกโดยตรง หรือติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ที่ท าการ
ส านักงาน สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี 
  5. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในบัตรสมาชิกสามารถท าได้ในกรณีที่ข้อมูลในบัตรไม่ถูกต้อง
หรือไม่ตรงกับข้อมูลในใบสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือโอนย้ายต้นสังกัด และกรณีที่บัตรหาย สมาชิก
สามารถยื่นความประสงค์โดยขอแบบฟอร์มหนังสือแจ้งขอบัตรสมาชิก สส.ชสอ. และน าส่งที่สหกรณ์ต้นสังกัดหรือ
น าส่งมายัง ที่ท าการ สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 

ตัวอย่างบัตรสมาชิก 

ด้านหน้า       ด้านหลัง 

 
 
 
 

                    2.5 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
                          2.6  อายุตามประกาศของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม 
       ทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด 
หลักฐานในการสมัคร 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้สมัคร 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 
  3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง อายุไม่ 
                        เกิน 30 วัน  
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  5. ส าเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นต้น 
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  7. ทะเบียนรับรองบุตร กรณีเป็นสมาชิกสมทบบุตรบุญธรรม 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
  1. กรอกใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบ น าส่งเอกสารด้วยตนเอง 
  2. ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 20 บาท ช าระเงินค่าบ ารุงรายปี จ านวน 20 บาท เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าประจ าปีจ านวน 4,800 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,840 บาท  
  3.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการประชุมพิจารณา
คุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิก  
  4. สมาคมจะจัดท าทะเบียนสมาชิกและบัตรประจ าตัวสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติส่งให้ศูนย์
ประสานงานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและน าส่งบัตรให้สมาชิกต่อไป กรณีที่สหกรณ์สังกัดของสมาชิก
ไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จะด าเนินการส่งไปยังสมาชิกโดยตรง หรือติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ที่ท าการ
ส านักงาน สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี 
  5. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในบัตรสมาชิกสามารถท าได้ในกรณีที่ข้อมูลในบัตรไม่ถูกต้อง
หรือไม่ตรงกับข้อมูลในใบสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือโอนย้ายต้นสังกัด และกรณีที่บัตรหาย สมาชิก
สามารถยื่นความประสงค์โดยขอแบบฟอร์มหนังสือแจ้งขอบัตรสมาชิก สส.ชสอ. และน าส่งที่สหกรณ์ต้นสังกัดหรือ
น าส่งมายัง ที่ท าการ สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 

ตัวอย่างบัตรสมาชิก 

ด้านหน้า       ด้านหลัง 

 
 
 
 

                    2.5 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
                          2.6  อายุตามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
       ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด 
หลักฐานในการสมัคร 
  1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้สมัคร 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 
  3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง อายุไม่ 
                        เกิน 30 วัน  
  4. ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ 
  5. ส าเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นต้น 
  6. ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนสมรส กรณีสมาชิกสมทบ 
  7. ทะเบียนรับรองบุตร กรณีเป็นสมาชิกสมทบบุตรบุญธรรม 
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
  1. กรอกใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบ น าส่งเอกสารด้วยตนเอง 
  2. ช าระเงินค่าสมัคร จ านวน 20 บาท ช าระเงินค่าบ ารุงรายปี จ านวน 20 บาท เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าประจ าปีจ านวน 4,800 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,840 บาท  
  3.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการประชุมพิจารณา
คุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิก  
  4. สมาคมจะจัดท าทะเบียนสมาชิกและบัตรประจ าตัวสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติส่งให้ศูนย์
ประสานงานเพื่อด าเนินการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและน าส่งบัตรให้สมาชิกต่อไป กรณีที่สหกรณ์สังกัดของสมาชิก
ไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จะด าเนินการส่งไปยังสมาชิกโดยตรง หรือติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ที่ท าการ
ส านักงาน สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี 
  5. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในบัตรสมาชิกสามารถท าได้ในกรณีที่ข้อมูลในบัตรไม่ถูกต้อง
หรือไม่ตรงกับข้อมูลในใบสมัคร กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือโอนย้ายต้นสังกัด และกรณีที่บัตรหาย สมาชิก
สามารถยื่นความประสงค์โดยขอแบบฟอร์มหนังสือแจ้งขอบัตรสมาชิก สส.ชสอ. และน าส่งที่สหกรณ์ต้นสังกัดหรือ
น าส่งมายัง ที่ท าการ สส.ชสอ. จังหวัดนนทบุรี เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 

ตัวอย่างบัตรสมาชิก 

ด้านหน้า       ด้านหลัง 

 
 
 
 



คูมือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 5

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกด้วยตนเอง 
1. เข้าหน้าเว็บไซต์   สส.ชสอ.   www.fscct.or.th 

2. คลิกท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เลือกคลิกไปที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดช าระเงิน 
ประจ าตัวสมาชิก 

การตรวจสอบข�อมูลสมาชิกด�วยตนเอง

3



คู่มือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย6

4. คลิกเลือกที่ลิงค์ “ส าหรับสมาชิกที่ต้องการดูข้อมูลของตนเอง => คลิกท่ีนี่” 

 

 

 

 

 

 
5. กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก   
6. จากนั้นกดท่ีปุ่ม “ค้นหา” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสมาชิก  
7. จากนั้นกดปุ่ม  “สมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิก” 
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คูมือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 7

8. ตัวอย่างสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิก  

 

 

 

 

 

 

 

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี 
เป็นเงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่าย เป็นค่าจัดการศพและเงิน

สงเคราะห์ แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในข้อบังคับ (มาตรา 30 อนุ 5 แห่ง พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 
2545) 

1. สมาคมจะมีหนังสือแจ้งหรือประกาศการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี พร้อมรายละเอียดยอดเงิน
ที่สมาชิกต้องช าระและบัญชีแสดงเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้ไป จ านวนสมาชิกในแต่ละรอบการสมัคร ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี 

2. สมาชิกน าส่งเงินภายใน 31 มกราคม ของทุกปีหรือตามท่ีสมาคมก าหนด 
จะแจ้งเตือนการช าระเงิน จ านวน 2 ครั้งให้น าส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และ
ประกาศรายชื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 14 (4) ในวันที่ 1 เมษายน  ของทุกปี  

     2.1 สมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่  วันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี 
      2.2 สมาชิกภาพมีสิทธิยื่นขอความเป็นธรรมให้คณะกรรมการพิจารณา เป็นไปตามที่สมาคมก าหนด พร้อม
แนบใบรับรองแพทย์ตัวจริงฉบับปัจจุบันของสถานพยาบาลรัฐ  โดยสมาชิกภาพจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีมติคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติคืนสมาชิกภาพ และช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามายังสมาคมครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิก
ไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่สมาคมก าหนด ทางสมาคมจะถือว่าไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกและให้สิ้นสุดสภาพการ
เป็นสมาชิก สส.ชสอ.  
 

3. ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดหรือสมาคมจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกเพ่ือให้เก็บไว้เป็นหลักฐานใน

การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 
 

8. ตัวอย่างสมุดช าระเงินประจ าตัวสมาชิก  

 

 

 

 

 

 

 

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี 
เป็นเงินที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรียกเก็บไว้ล่วงหน้าเพ่ือส ารองจ่าย เป็นค่าจัดการศพและเงิน

สงเคราะห์ แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในข้อบังคับ (มาตรา 30 อนุ 5 แห่ง พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 
2545) 

1. สมาคมจะมีหนังสือแจ้งหรือประกาศการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี พร้อมรายละเอียดยอดเงิน
ที่สมาชิกต้องช าระและบัญชีแสดงเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้ไป จ านวนสมาชิกในแต่ละรอบการสมัคร ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี 

2. สมาชิกน าส่งเงินภายใน 31 มกราคม ของทุกปีหรือตามท่ีสมาคมก าหนด 
จะแจ้งเตือนการช าระเงิน จ านวน 2 ครั้งให้น าส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และ
ประกาศรายชื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับ ข้อที่ 14 (4) ในวันที่ 1 เมษายน  ของทุกปี  

     2.1 สมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่  วันที่ 1-30 เมษายน ของทุกปี 
      2.2 สมาชิกภาพมีสิทธิยื่นขอความเป็นธรรมให้คณะกรรมการพิจารณา เป็นไปตามที่สมาคมก าหนด พร้อม
แนบใบรับรองแพทย์ตัวจริงฉบับปัจจุบันของสถานพยาบาลรัฐ  โดยสมาชิกภาพจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีมติคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติคืนสมาชิกภาพ และช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ามายังสมาคมครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิก
ไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่สมาคมก าหนด ทางสมาคมจะถือว่าไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกและให้สิ้นสุดสภาพการ
เป็นสมาชิก สส.ชสอ.  
 

3. ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดหรือสมาคมจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกเพ่ือให้เก็บไว้เป็นหลักฐานใน

การจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 
 

การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปีการเร�ยกเก็บเง�นสงเคราะห�ล�วงหน�าประจําป�



คูมือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย8

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
เปลี่ยน/เพิ่มจ านวนผู้รับเงินสงเคราะห์ 

 1. สมาชิกติดต่อขอรับแบบฟอร์มหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพ่ิมจ านวนผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ ศูนย์
ประสานงานต้นสังกัดหรือดาวโหลดเอกสารได้ท่ี เว็บไซต์ของสมาคม www.fscct.or.th 

 2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ของสมาชิก
และผู้รับเงินสงเคราะห์ที่เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง 

 3. น าส่งเอกสารให้ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดด้วยตนเองเพ่ือจัดส่งให้กับทางสมาคมหรือสมาชิกท่ีสหกรณ์
ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานให้น าส่งเอกสารมาที่สมาคมด้วยตนเอง 

แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
1. สมาชิกติดต่อขอรับแบบฟอร์มหนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิกท่ีสหกรณ์ต้นสังกัดหรือดาวโหลดเอกสารได้

ที่ เว็บไซต์ของสมาคม www.fscct.or.th 
2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  เปลี่ยนแปลงที่

อยู่ ส าเนาทะเบียนบ้านหรืออ่ืน ๆ  
3. น าส่งเอกสารให้ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดเพ่ือจัดส่งให้กับทางสมาคมหากหรือสมาชิกที่สหกรณ์ต้นสังกัด

ไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานให้น าส่งเอกสารมาที่สมาคม 
 

การโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด 
1. สมาชิกกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด” พร้อมน าส่งให้ศูนย์ประสานงานเดิมเพ่ือให้

ศูนย์ประสานงานเดิมแจ้งข้อมูลให้สมาคมรับทราบ และเม่ือสมาชิกท าการโอนย้ายศูนย์ประสานงานเรียบร้อยแล้วให้
ศูนย์ประสานงานใหม่ยืนยันการรับสมาชิกโดยแจ้งเลขที่สหกรณ์ใหม่ของสมาชิกมายังสมาคม  

2. กรณีสมาชิกเสียชีวิตในระหว่างการโอนย้ายข้อมูล ให้สหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ติดต่อแจ้งเรื่องการ
เสียชีวิต เนื่องจากสมาคมจะด าเนินการย้ายฐานข้อมูลสมาชิก  ณ สิ้นเดือน 
           หมายเหตุ  สมาชิกและศูนย์ประสานงานจะต้องติดตามขั้นตอนจนกว่าจะแน่ใจว่า ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามขั้นตอนและตนเองได้มีข้อมูลการเป็นสมาชิกปัจจุบันแล้ว มิฉะนั้นจะมีโอกาสขาดการเป็นสมาชิกภาพจะท าให้
ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต 
 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
1. ตาย  
2. ลาออก  
3. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
4. ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี  
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงข�อมูล

การโอนย�ายสหกรณ�ต�นสังกัด

การสิ�นสุดสมาชิกภาพ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
เปลี่ยน/เพิ่มจ านวนผู้รับเงินสงเคราะห์ 

 1. สมาชิกติดต่อขอรับแบบฟอร์มหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพ่ิมจ านวนผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ ศูนย์
ประสานงานต้นสังกัดหรือดาวโหลดเอกสารได้ท่ี เว็บไซต์ของสมาคม www.fscct.or.th 

 2. กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ของสมาชิก
และผู้รับเงินสงเคราะห์ที่เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง 

 3. น าส่งเอกสารให้ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดด้วยตนเองเพ่ือจัดส่งให้กับทางสมาคมหรือสมาชิกท่ีสหกรณ์
ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานให้น าส่งเอกสารมาที่สมาคมด้วยตนเอง 

แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
1. สมาชิกติดต่อขอรับแบบฟอร์มหนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิกท่ีสหกรณ์ต้นสังกัดหรือดาวโหลดเอกสารได้

ที่ เว็บไซต์ของสมาคม www.fscct.or.th 
2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  เปลี่ยนแปลงที่

อยู่ ส าเนาทะเบียนบ้านหรืออ่ืน ๆ  
3. น าส่งเอกสารให้ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดเพ่ือจัดส่งให้กับทางสมาคมหากหรือสมาชิกที่สหกรณ์ต้นสังกัด

ไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานให้น าส่งเอกสารมาที่สมาคม 
 

การโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด 
1. สมาชิกกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด” พร้อมน าส่งให้ศูนย์ประสานงานเดิมเพ่ือให้

ศูนย์ประสานงานเดิมแจ้งข้อมูลให้สมาคมรับทราบ และเม่ือสมาชิกท าการโอนย้ายศูนย์ประสานงานเรียบร้อยแล้วให้
ศูนย์ประสานงานใหม่ยืนยันการรับสมาชิกโดยแจ้งเลขที่สหกรณ์ใหม่ของสมาชิกมายังสมาคม  

2. กรณีสมาชิกเสียชีวิตในระหว่างการโอนย้ายข้อมูล ให้สหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ติดต่อแจ้งเรื่องการ
เสียชีวิต เนื่องจากสมาคมจะด าเนินการย้ายฐานข้อมูลสมาชิก  ณ สิ้นเดือน 
           หมายเหตุ  สมาชิกและศูนย์ประสานงานจะต้องติดตามขั้นตอนจนกว่าจะแน่ใจว่า ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
ตามขั้นตอนและตนเองได้มีข้อมูลการเป็นสมาชิกปัจจุบันแล้ว มิฉะนั้นจะมีโอกาสขาดการเป็นสมาชิกภาพจะท าให้
ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต 
 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
1. ตาย  
2. ลาออก  
3. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
4. ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี  
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
เปลี่ยน/เพิ่มจ านวนผู้รับเงินสงเคราะห์ 
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คูมือสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 9

การลาออก 
1. สมาชิกยื่น หนังสือแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิก ต่อศูนย์ประสานงานต้นสังกัดด้วยตนเองหรือสมาชิกที่

สหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานให้มายื่นหนังสือแจ้งลาออกที่สมาคมด้วยตนเอง  
2. สมาคมจะรวบรวมรายชื่อและเอกสารที่ได้รับจากศูนย์ประสานงานและที่สมาชิกน าส่งมายังสมาคม

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน เพ่ือพิจารณา 
3. ประกาศรายชื่อสมาชิกท่ีลาออก พร้อมประกาศเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือในเดือนนั้น 
4. กรณี สมาชิกมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้ไปคงเหลือ ให้ยื่นใบค าขอรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือหรือ 

ใบแสดงความจ านงบริจาคเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสมาคม 
5. กรณี สมาชิกมีเงินสงเคราะห์ค้างจ่าย ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดจะเรียกเก็บเงินในส่วนที่ติดลบ เพ่ือ

น าส่งสมาคม 
6. สมาคมจะตัดชื่อสมาชิกท่ีลาออกในระบบฌาปนกิจสงเคราะห์หลังจากที่ประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้ว 
 

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จาก สส.ชสอ. 
สมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพจ านวนไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือให้เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่สมาชิกแสดงความจ านงไว้ในใบสมัคร 
หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับเงิน ตามข้อ 13 ตามล าดับ ดังนี้ 

(1) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา 
(2) พ่ีน้องร่วมบิดา และมารดาเดียวกัน 
(3) พ่ีน้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน 
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย 
(5) ลุง ป้า น้า อา 
(6) ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 

ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการศพ หรือมีผู้จัดการศพแต่ไม่อาจจัดการศพของสมาชิกได้ 
หรือไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้จัดการศพ บุคคลตาม (2) – (6) อาจยื่นค าร้องต่อสมาคมเพ่ือขอ
เป็นผู้จัดการศพ และเมื่อสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นสามารถจัดการศพได้จริง ให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพแก่บุคคล
ดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับ
ฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ หากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) – (6) ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิ ผู้อยู่ล าดับหลัง แต่ถ้ามีผู้ อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินใน
สัดส่วนที่เท่ากัน 

 
 
 
 
 
 
 

การลาออก 
1. สมาชิกยื่น หนังสือแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิก ต่อศูนย์ประสานงานต้นสังกัดด้วยตนเองหรือสมาชิกที่

สหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานให้มายื่นหนังสือแจ้งลาออกที่สมาคมด้วยตนเอง  
2. สมาคมจะรวบรวมรายชื่อและเอกสารที่ได้รับจากศูนย์ประสานงานและที่สมาชิกน าส่งมายังสมาคม
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3. ประกาศรายชื่อสมาชิกท่ีลาออก พร้อมประกาศเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือในเดือนนั้น 
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ดังกล่าว แต่ถ้าสมาคมเห็นว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจัดการศพได้ ให้สมาคมจัดการศพแก่สมาชิกให้เหมาะสมกับ
ฐานานุรูป และศาสนาของสมาชิกนั้น ๆ หากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1) – (6) ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิ ผู้อยู่ล าดับหลัง แต่ถ้ามีผู้ อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินใน
สัดส่วนที่เท่ากัน 

 
 
 
 
 
 
 

การลาออก

ผู�มีสิทธิรับเง�นสงเคราะห�จาก สส.ชสอ.
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การตดิต่อขอรับเงินสงเคราะห์ 
 

1. ผู้รับเงินสงเคราะห์ แจ้งการเสียชีวิตพร้อมเอกสารประกอบตามที่สมาคมก าหนด ได้ที่ 
      1.1 ศูนย์ประสานงานที่สมาชิกสังกัด  
      1.2 ส านักงานใหญ่ สส.ชสอ. กรณีสหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน 

2. เอกสารประกอบด้วย 
      2.1 ส าเนาใบมรณะบัตร       
      2.2 หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) 
      2.3 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้เสียชีวิต      
      2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ประทับตรา “ตาย”)      
      2.5 ส าเนาทะเบียนสมรส  หรือหนังสือส าคัญการหย่าของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)    
     2.6 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินสงเคราะห์       
      2.7 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์  

3. แบบฟอร์มที่ต้องกรอกเพ่ิมเติม 
      3.1 หนังสือรายงานการเสียชีวิต 
      3.2 แบบค าขอรับเงินค่าจัดการศพ (กรณีขอรับเงินค่าจัดการศพ ) 
      3.3 แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ 
      3.4 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ  
      3.5 บัญชีแสดงผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์  

4. ทายาท ผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้จัดการศพ ประสงค์จะขอรับเงินค่าจัดการศพ ให้ยื่นแบบค าขอรับเงิน
ค่าจัดการศพได้ที่ศูนย์ประสานงานต้นสังกัดหรือสมาชิกที่สหกรณ์ต้นสังกัดไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงานให้ยื่นมายัง
สมาคม พร้อมแนบเอกสาร ส าเนาใบมรณบัตร ส าเนาบัตรประชาชนผู้จัดการศพ กรณีชื่อผู้จัดการศพไม่ ตรงกับที่
ระบุไว้ในใบสมัครต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพจากวัดท าด าเนินการและรูปถ่ายประกอบ ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 ของจ านวนเงินสงเคราะห์ที่พึงได้รับขณะนั้น 

5. ผู้รับเงินสงเคราะห์ จะได้รับเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันรับแจ้งการเสียชีวิต 
6. สมาคมสงวนสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้มีชื่อปรากฎในหนังสือแสดงเจตนาเท่านั้น 
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คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 4    ประจ าปี 2560-2562 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

1. ดร.ก๊ก   ดอนส าราญ                  นายกสมาคม  สสอค. ครูเลย 
2. พล.ท.ดร.วีระ   วงศ์สรรค ์         อุปนายกสมาคม  สสอท. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ 
3. ดร.สมนึก   บุญใหญ ่                  อุปนายกสมาคม  สสอค. ครูสรุินทร ์
4. นายศิริวัฒน์  อินทรมงคล         อุปนายกสมาคม  สสอ.รท. กรมปศุสตัว ์
5. พล.ต.ต.ชฎลิ  พรหมไพบูลย ์        อุปนายกสมาคม  สสอต. ต ารวจนครสวรรค ์
6. นายอนุวัต  ตันติวงศ์                  อุปนายกสมาคม  สสอ.รท. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
7. นายโกศล  จุ้ยม ี                   อุปนายกสมาคม  สสอค. ครูเพชรบุร ี
8. นายเอกชัย  เอกหาญกมล         อุปนายกสมาคม  สสอร. พนักงานการประปานครหลวง 
9. น.อ.เอนก   ภาคีรักษ์                      กรรมการ   สสอท. กรมอู่ทหารเรือ 
10. นายอุทัย  กาญจนภักดิ ์             กรรมการ   สสอค. ครูนครศรีธรรมราช 
11. นายวรรณชัย   เหล่าทรัพย ์            กรรมการ   สสอค. ครูตาก 
12. ว่าท่ีร้อยตรีสรุชัย  ภัทราภรณไ์พบูลย ์ กรรมการ   สสอค. ครูจันทบุร ี
13. นายภิรมย์  บุญเจือ                       กรรมการ   สสธท. สาธารณสุขเพชรบุร ี
14. นายวิชาญ  ไชยแขวง                       กรรมการ   สสธท. สาธารณสุขชุมพร 
15. พ.ต.ท.ณรงค์กร  ยอดวรีะพงศ์             กรรมการ   สสอต. โรงเรียนต ารวจภูธร 5 
16. นายสุพล  มหาวรรณ                       กรรมการ   สสอป. มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย 
17. นายชัยนาม  นันทภาณุวัฒน ์             กรรมการ   สสอค. ครูอุตรดิตถ ์
18. นายวิชา  จันทร์ดาประดิษฐ ์             กรรมการ   สสอค. ครูนครพนม 
19. นายพิทยา  เรืองจันทร์              กรรมการ   สสอค. ครูตรัง 
20. นางนัยนา  อ่อนโพธิ์แก้ว             กรรมการ   สสธท. กรมควบคุมโรค 
21. ว่าท่ีร้อยเอก สกล  พละเสน            กรรมการ   สสอ.รท. ข้าราชการจังหวัดนครราชสมีา 
22. นายวรวิทย์  สุฉันทบุตร             กรรมการ   สสอร. องค์การเภสัชกรรม 
23. พล.อ.ต.ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ  กรรมการ   สสอท. โรงเรียนนายเรืออากาศ 
24. พ.ต.อ.ประสาท  สันถวะสกลุ            กรรมการ   สสอต. ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 
25. นายณรงค์  ธีระกลุ               กรรมการ/เหรญัญิก  สสอค. ครูสมุทรปราการ 
26. นายนพดล   วรมานะกลุ      กรรมการ/นายทะเบียน สสอค. ครูปราจีนบรุ ี
27. ดร.ปัณฐวิชญ์   มุ่งสมคัรศรีกุล     กรรมการ/เลขานุการ สสธท. สาธารณสุขชัยภูม ิ
28. นายดิเรก  เนคมานรุักษ ์      กรรมการ/ผช.เหรญัญิก สสอค. ครูพระนครศรีอยุธยา 
29. นายสุชาติ  เต็งสุวรรณ               กรรมการ/ผช.นายทะเบยีน สสอ.รท. กรมที่ดิน 
30. นายนิพัทธ์  เหลืองด ารง   กรรมการ/ผช.เลขานุการ สสอร. การไฟฟ้านครหลวง 
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6. นายอนุวัต  ตันติวงศ์                  อุปนายกสมาคม  สสอ.รท. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
7. นายโกศล  จุ้ยม ี                   อุปนายกสมาคม  สสอค. ครูเพชรบุร ี
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9. น.อ.เอนก   ภาคีรักษ์                      กรรมการ   สสอท. กรมอู่ทหารเรือ 
10. นายอุทัย  กาญจนภักดิ ์             กรรมการ   สสอค. ครูนครศรีธรรมราช 
11. นายวรรณชัย   เหล่าทรัพย ์            กรรมการ   สสอค. ครูตาก 
12. ว่าท่ีร้อยตรีสรุชัย  ภัทราภรณไ์พบูลย ์ กรรมการ   สสอค. ครูจันทบุร ี
13. นายภิรมย์  บุญเจือ                       กรรมการ   สสธท. สาธารณสุขเพชรบุร ี
14. นายวิชาญ  ไชยแขวง                       กรรมการ   สสธท. สาธารณสุขชุมพร 
15. พ.ต.ท.ณรงค์กร  ยอดวรีะพงศ์             กรรมการ   สสอต. โรงเรียนต ารวจภูธร 5 
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รายการ โทร 

ฝ่ายธุรการ 02-496-1048 
092-208-1162 

ฝ่ายทะเบียน 02-496-1251-2 ต่อ  102 , 108 , 110 
081-826-1104 
092-208-1317 
081-910-7902 

ฝ่ายการเงิน 02-496-1251-2 ต่อ 105 , 107 
02-496-1047 
094-551-0148 
081-826-1140 
092-208-1316 

ฝ่ายบัญช ี 02-496-1251-2 
081-907-2641 

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม  
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ตั้ง อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 5  
เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130 

 
รายการ โทร 

ฝ่ายธุรการ 02-496-1048 
092-208-1162 

ฝ่ายทะเบียน 02-496-1251-2 ต่อ  102 , 108 , 110 
081-826-1104 
092-208-1317 
081-910-7902 

ฝ่ายการเงิน 02-496-1251-2 ต่อ 105 , 107 
02-496-1047 
094-551-0148 
081-826-1140 
092-208-1316 

ฝ่ายบัญช ี 02-496-1251-2 
081-907-2641 

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม  
                02-4961048 
                02-496-1251-2 

 
                02-496-1253 

 

                             www.fscct.or.th 
 

                            สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก 
                         ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                          

                    : fsct 
 

    : @cremation_ifsct 
 

                    : fsct.ifsct@gmail.com 
 

 

ช�องทางการติดต�อสื่อสาร



พิมพครั้งที่  :   1  จํานวน 5,000 เลม

ปที่พิมพ   :   กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

199 หมูที่ 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง  อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทร : 02-496-1251-2 , 02-496-1048 , 092-208-1162 , 081-826-1140 , 081-826-1104 

โทรสาร : 02-496-1253

ดาวโหลดเอกสาร http://fscct.or.th  

E-mail : fsct.ifsct@gmail.com

องคกรสวัสดิการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยและครอบครัว

ที่มั่นคง โปรงใส ใสใจสมาชิก

ว�สัยทัศน�

พันธกิจ
1

2

3

4
5

 สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาคมฯ เพื่อการบริหารจัดการที่เปนเลิศ นําไปสูการ

สรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนของสมาคมและศูนยประสานงาน 

 พัฒนาขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลกลาง เพื่อการบริหาร

อยางมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงอยางเปนระบบกับศูนยประสานงาน/สหกรณออมทรัพย 

  ยกระดับระบบบริการของสมาคมเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตองและลดขั้นตอนการทํางาน 

เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกศูนยประสานงาน /สหกรณออมทรัพยและสมาชิกสมาคม

  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาคม/ศูนยประสานงาน สูความเปนมืออาชีพในการบริหารจัดการ

 สรางและพัฒนาศูนยประสานงาน/สหกรณออมทรัพย หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อความ

รวมมือกับสมาคมเพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน 


