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สวัสดิการ สมาชิก สอ.พช.

ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต

ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประสบอุบัติเหตุ

ประสบสาธารณภัยทุพพลภาพสินเชิงถาวร

สวัสดิการสมาชิก 13 ประเภท

สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย

ส่งเสริมการศึกษาสมาชิก



6/1/2022

2

เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส

สมาชิกถึงแก่กรรม ประกันชีวิตกลุ่ม
สงเคราะห์ศพสมาชิกและ

ครอบครัวสมาชิก

เงินเพอืเกือกูลสมาชิกอาวุโส

ค่าพวงหรีด

เงินของขวัญปีใหม่

D

D

สวัสดิการสมาชิกใช้เงินจาก???

1. ทุนเพือสวัสดิการ

2.งบประมาณรายจ่ายประจําปี
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ทุนเพอืสวัสดิการ งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ประกันชีวิตกลุ่ม

เงินเกือกูล

สมาชิกอาวุโส

เงินตอบแทน

สมาชิกอาวุโส

เงินของขวัญปีใหม่

1. สงเสริมการศึกษาสมาชิก

2. สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ

3. สมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ

4. สมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

5. สมาชิกผูประสบสาธารณภัย

6. สมาชิกกรณีเจ็บปวย

7. สมาชิกถึงแกกรรม

8. สงเคราะหศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแกกรรม

9. คาพวงหรีด 

สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก
หลักเกณฑการจายทุนสงเสริมการศกึษาสมาชิก

ปริญญาตร ี  เกรด 3.00 ข้ึนไป     ทุนละ  2,000  บาท  

ปริญญาโท   เกรด 3.20 ขึ้นไป      ทุนละ  3,500  บาท

ปริญญาเอก  เกรด 3.50 ข้ึนไป      ทุนละ  5,000  บาท 

v ผูขอรับทุนตองเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 1 ป

v ยื่นขอรับทุนสวัสดกิาร ภายใน 1 ป หลังจากจบการศึกษา
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สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ในป 2564 สหกรณจัดสรรทนุสงเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิกให ทุนละ 500 บาท

หลักเกณฑและเง่ือนไข

1. บตุรท่ีกําลังศึกษาในระดับอนุบาล – ปริญญาตรี 

2. บตุรท่ีชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม

3. กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาทางราชการหรือเอกชน

4. บตุรสมาชิกมีอายุ ต้ังแต 3 ป และไมเกิน 25 ปบริบูรณ

เงื่อนไขเปนไปตามประกาศแตละป // ป 2565 ยังไมมปีระกาศฯ

บาดเจ็บสาหัสจนตองนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

ใหไดรับทุนสวัสดิการ ไมเกิน 10,000 บาท

สวัสดิการสมาชิกทีประสบอุบัติเหตุ

บาดเจ็บเลก็นอย ไดรับทุนสวัสดิการ 

ไมเกิน 2,000 บาท 
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สวัสดิการสมาชิกทีทุพพลภาพสนิเชิงถาวร

สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย

             สมาชิกที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภยัอื่นๆ ทําให

บานเรือน สวนควบของบานเรอืน หรือทรัพยสินของสมาชิกเสียหาย 

สหกรณจายเงนิสวัสดิการชวยเหลือ ดังน้ี

1. เสยีหายทั้งหมดจายไมเกนิ 10,000 บาท

2. เสยีหายบางสวนจายไมเกิน 5,000 บาท

(ยื่นแบบฟอรมขอรับทุนตามแบบท่ีสหกรณกาํหนด ภายใน 90 วัน นับแตวันที่เกิดเหตุ)
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สวัสดิการสมาชิกกรณีเจ็บป่วย

           สมาชิกที่เจ็บปวยจนตองเขารักษาตัวเปนผูปวยในโรงพยาบาล (ไมรวมกรณี

อุบัติเหตุ คลอดบุตร และศลัยกรรมเพ่ือความงาม) สหกรณจะจายให วันละ 300 บาท 

แตไมเกิน 6,000 บาท ตอป

วิธีขอรับทุน

สมาชิกที่ประสงคขอรับทุนใหยื่นแบบขอรับทุนตามที่สหกรณกําหนดพรอมแนบหลักฐาน

สําเนารายงานของแพทยหรือใบรับรองแพทยที่ระบุระยะเวลาเขารับการรักษา และสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน ถึงสหกรณ ภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีออกจากโรงพยาบาล

กรณีไมสามารถดําเนินการย่ืนแบบขอรับทุนไดดวยตนเอง ใหผูรับผลประโยชน หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากสมาชิกดาํเนินการแทนได

6

เงินของขวัญปีใหม่

     สหกรณมอบเงินของขวัญปใหม ใหสมาชิก และสมาชกิสมทบ 

จํานวน 200 บาท โดยโอนเงินเขาบัญชอีอมทรัพยอเนกประสงคของ

สมาชิก โดยในป 2564 สหกรณไดจายเงินของขวัญใหสมาชิก 

จํานวน 10,768 ราย รวมเปนเงิน 2,153,600 บาท

7
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เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส

สหกรณจายใหกับสมาชิกที่มอีายุครบหกสิบปบริบูรณในรอบปบัญช ีและมีอายุ

การเปนสมาชิกสหกรณตอเนื่องสิบปขึ้นไป โดยไดรับเงินคาตอบแทนตาม

ระยะเวลาการเปนสมาชิก ในอัตรา 10,000 – 22,000 บาท  

สมาชิกมีสิทธิไดรับเพียง  1 ครั้ง เทานั้น  โดยสหกรณจะโอนเงินเขาบัญชี           

ออมทรัพยอเนกประสงคของสมาชิกภายในเดือนเกิด

เงินเพือเกือกูลสมาชิกอาวุโส
    
สหกรณจายเงินเก้ือกูลสมาชกิอาวุโส ดังน้ี

(1) สมาชกิที่มีอายุตั้งแต 61 ป แตไมเกิน 70 ป จาย 1,000 บาท

(2) สมาชกิที่มีอายุตั้งแต 70 ป แตไมเกิน 80 ป จาย 1,200 บาท

(3) สมาชกิที่มีอายุตั้งแต 80 ป แตไมเกิน 90 ป จาย 1,500 บาท

(4) สมาชกิที่มีอายุตั้งแต 90 ป ขึ้นไป จาย 2,000 บาทโดยโอนเงิน

โดยสหกรณฯ จะโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยอเนกประสงคของ

สมาชิกภายในวนัที่ครบรอบวนัเกิด กรณีวันเกิดของสมาชิกตรงกับ

วันหยุด  สหกรณฯ จะโอนเงินใหในวันทําการถัดไป
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1

2

3

4

เปนสมาชิกสหกรณตั้งแต 10 - 20 ป  ไดรับทุนสวัสดิการ 20,000 บาท 

เปนสมาชิกสหกรณมากกวา 20 - 30 ป  ไดรับทุนสวัสดิการ 30,000 บาท 

เปนสมาชิกสหกรณมากกวา 30 - 40 ป  ไดรับทุนสวัสดิการ 40,000 บาท

เปนสมาชิกสหกรณตํ่ากวา10 ป ไดรับทนุสวัสดิการ 10,000 บาท 

5 เปนสมาชิกสหกรณมากกวา 40 ปข้ึนไป  ไดรับทุนสวัสดิการ 50,000 บาท

เม่ือสมาชิกถึงแกกรรม สหกรณจะจายเงินสงเคราะหศพใหกับผูรับผลประโยชน 

ตามระยะเวลาการเปนสมาชิก ดังน้ี 

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวทถึีงแก่กรรม

ค่าพวงหรีด
วางหรีดสักการะ หรือ ดอกไมประดับ หรือ บริจาคใหศาสนสถาน

แตละศาสนา โดยใหมีหลักฐานจายในนามสหกรณ ศพละ 

ไมเกิน1,000 บาท  

สหกรณจะจายเงนิสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัวที่ถึงแกกรรม 

เพ่ือชวยเหลืองานศพสมาชิก บิดา มารดา คูสมรส  หรือ บุตรของสมาชิกที่

ถึงแกกรรม ศพละ 2,000 บาท
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ประกันชีวิตกลุ่ม
   สหกรณฯ ทําประกนัชีวิตกลุมใหสมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีเปนสมาชกิครบ 1 ป 

ในวงเงินทุนประกัน 100,000 บาท และสมาชิกสามารถเลือกวงเงินทุนประกนัเพิ่มเติมได

ในวงเงิน 200,000 บาท  หรือ 300,000 บาท  โดยสมาชิกจายคาเบี้ยประกนัในสวนที่ทํา

เพ่ิมเติม หรือทําประกนัใหแก  คูสมรส  หรือบุตร  โดยจายคาเบี้ยประกันเองเต็มจํานวน

เงื่อนไขและความคุมครอง
1.  เสียชีวิตจากการเจ็บปวย จะไดรับเงินสินไหมตามทุนประกัน

2.  เสียชีวิตจากอุบตัเิหตุ จะไดรับเงินสินไหม 2 เทา ของทุนประกัน

3.  กรณีทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร  หรือ สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ แขน ขา ตา มือ  

ไดรับเงินสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขที่บรษิัทรับประกันกําหนด

*** สมาชิกเขาใหมหรือปรับทุนประกัน มีระยะรอคอย 180 วัน

สวัสดิการทางเลือก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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สหกรณออมทรัพยกรมการพฒันาชุมชน จํากัด  เปดศูนยประสานงาน สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมทรพัยราชการไทย (สสอ.รท.)

เปนสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ มีประโยชน???
1. เงินสงเคราะหไดรับหลังจากเสียชวีิต  600,000 บาท

        (สมาคมจะหักเงินสงเคราะหครอบครัวที่จะจายใหสมาชิกที่เสียชีวิตแตละรายไว 4 % 

ตามกระทรวง พม.)

2. เปนทุนประกันในการประกอบอาชีพครอบครัว

3. เปนรากฐานความม่ันคงใหแกทายาทและครอบครัว

4. ลดภาระหน้ีสินใหครอบครัว

5. เปนหลักประกันความเสี่ยงใหสหกรณออมทรัพย และไมเปนภาระของผูคํ้าประกัน

    

         คุณสมบัติผูสมัคร  
1. เปนสมาชิกสามัญของ  สอ.พช. 

2. เปนคูสมรส บิดา มารดา บุตร และบุตรบุญธรรม ของสมาชิกสามัญ สอ.พช.

3. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร

4. อายตุามประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยราชการไทย  (สสอ.รท.)

 สําหรับป 2565 อายุผูสมัครตั้งแตบรรลุนิติภาวะจนถึงอายุ 55 ป 
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สมัครเปนสมาชิกงาย ไดตั้งแตบัดน้ีเปนตนไปเพียง 
    กรอกใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบ  ย่ืนหลักฐานการสมัคร

พรอมภาพถายสมาชิกเต็มตัว  ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (เพ่ือสงใหสหกรณ)  

หรือสมัครดวยตนเองท่ี ศูนยประสานงาน สํานักงาน สอ.พช. 

ชาํระเงินคาสมัคร  (เก็บเปนรายป)

v สส.ชสอ. ชําระเงินคาสมัคร 20 บาท เงินคาบํารุง 20 บาท เงินสงเคราะห

ลวงหนา จํานวน 4,800 บาท รวม 4,840 บาท 

v สสอ.รท. ชําระเงนิคาสมัคร 40 บาท  เงินคาบํารุง 40 บาท เงินสงเคราะห

ลวงหนา 4,800 บาท รวม 4,880 บาท

สมาชกิสามารถเลือกสมัครสมาคมใดสมาคมหน่ึง หรือทั้งสองสมาคมก็ได

ตดิตอสอบถาม เจาหนาที่ศูนยประสานงาน โทร. 02-1438144-51 ตอ 201 และ 202

D
D

Thank you


