
 
 

 

 
 

 ชื่อของสมาคม “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ” 

 

 ชื่อยอของสมาคม    “สสอป.” 

 

 สํานักงานของสมาคม    
            ตั้งอยูที่ เลขที่ 423 ซอยรังสิต – นครนายก 21 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี   
            จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท 02-533-0450 ตอ 685,686 โทรสาร 02-974-0762 

 

 ศูนยประสานงานสมาคม     
ไดแก สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการทั่วประเทศที่สมัครเปนสมาชิกของสมาคม  

  

 วัตถุประสงคของสมาคม 
1. เพื่อสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพและชวยเหลือครอบครัวสมาชิก 

 2. เพื่อเปนการสรางหลักประกันรวมกันในขบวนการสหกรณออมทรัพยและแบงเบา  
              ภาระของผูค้ําประกันของสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการทั่วประเทศ  

 

  การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม 
 คุณสมบัติของสมาชิก เปนสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ 
ทั่วประเทศที่สหกรณเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (คาสมัคร
แรกเขา 100 บาท คาบํารุงรายป 50 บาท) ระยะกอตั้งและปแรกไมกําหนดอายุสมาชิก  หาก
สมาชิกสมัคร 50% ขึ้นไปของสมาชิกสหกรณนั้นอนุโลมใบรับรองแพทย นอกนั้นตองมี
ใบรับรองแพทยของรัฐ 
 
 
 

 
 
 

  การสงเคราะหและคุมครองสมาชิก 
 สมาชิกสงเงินสงเคราะหลวงหนาปละ 3,000 บาท (กรณีสมาชิกเสียชีวิตมากหรือนอย
กวาเงินสงเคราะหลวงหนา  สมาคมจะเรียกเก็บเพิ่มหรือเรียกเก็บนอยกวาในปตอไป) หรือ 
ตามที่กําหนดตามรอบการสมัครสมาชิกของสมาคม  โดยที่ครอบครัวสมาชิก จะไดรับเงิน
ชวยเหลือสงเคราะหและคุมครองสมาชิกเมื่อเสียชีวิตทุกกรณี เปนเงิน 600,000 บาท  
(หกแสนบาทถวน)  

 

  การบริหารสมาคมและงบบริหาร 
 1. คณะกรรมการสมาคมฯ 30 คน  จากสวนกลางและทุกภาค 
 2. งบบริหารสมาคมฯ 
     2.1 คาสมัคร 100 บาท จัดสรรใหสมาคม 50 บาท  ศูนยประสานงาน  50  บาท 
               2.2 คาบํารุงรายป  50 บาท  จัดสรรใหสมาคม 25 บาท ศูนยประสานงาน 25  บาท 
     2.3 งบบริหาร 3 % จากเงินสงเคราะห  600,000  บาท ตามกฎหมาย จัดสรรให  
                    สมาคม 2% ศูนยประสานงาน 1% 
 3. เงินสงเคราะหลวงหนา  3,000 บาท  ฝากไวจายเงินสงเคราะหศพสมาชิก 
     3.1 สงสมาคมฯ 30% เพื่อรวมเงินสงเคราะหเปนกองกลาง 
     3.2 ศูนยประสานงาน 70% เพื่อสํารองจายเปนเงินสงเคราะหศพไดทันที 
 

 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ 
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