
ประกันชีวิตและสมาคมฌาปนกจิ



กรมธรรม์ 1  
เสียชีวิตปกติ 500,000 อุบัติเหตุ 1,000,000

กรมธรรม์ 2
เสียชีวิตปกติ 500,000 อุบัติเหตุ 1,000,000

ค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ 1,2  7,500 บาท สหกรณ์สมทบ 40 %

สมาชิกจ่ายจริง 4,500 บาทต่อปี  

การท าประกันชีวิต



การท าประกันชีวิตสมาชิกสมทบ
กรมธรรม์ 3 สมทบบุตร-คู่สมรส 

เสียชีวิตปกติ 300,000 อุบัติเหตุ 600,000

กรมธรรม์ 4 สมทบทั่วไป 

เสียชีวิตปกติ 100,000 อุบัติเหตุ 200,000

กรมธรรม์ 5 สมาชิกเงินกู้

ค่าเบี้ยประกัน 600 บาท  เสียชีวิต 100,000



การท าประกันชีวิตกลุ่มและประกันภัย

สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก โดยได้จ่ายเงินสมทบค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับสมาชิกสามัญ  
ในอัตราร้อยละ 40 ความคุ้มครองตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุด 31  มกราคม 2566                 
มีสมาชิกผู้เอาประกันชีวิตกลุ่มและประกันภัย รายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรรมธรรม์ ทุนประกัน

(บาท)

จ านวนสมาชิกผู้เอาประกัน

(ราย)

เพิ่มระหว่างปี 

(มี.ค-ส.ค.)

ลดลง          

กรณีเสียชีวิต

จ านวนสมาชิก
คงเหลือ

1 300,000 - 500,000 3,061 42 11 3,092
2 300,000 - 500,000 2,929 37 11 2,955
3 300,000 210 - 3 207
4 100,000 1,150 1 3 1,148
5 100,000-1,500,000 359 84 2 441



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
(สสอค.)

คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ หรือ
2. เป็นคู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม ที่บรรลุนิติภาวะ บิดา มารดาของสมาชิกสามัญ
3. อายุไม่เกิน 55 ปี 

ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัคร 40 บาท + ค่าบ ารุง 40 บาท + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,880 บาท

ระยะรอคอย 
1 เดือน

เงินสงเคราะห์ศพ 
600,000 บาท หักค่าด าเนินการ 4% (ให้สมาคม 2% ให้ศูนย์ประสานงาน 2%)

รายงานจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ณ 1 สิงหาคม 2565 จ านวน 310,325 ราย 
รายงานจ านวนสมาชิกศูนย์แม่ฮ่องสอน ณ 1 กันยายน 2565 จ านวน 1,964 ราย รออนุมัติจากสมาคม 1 ราย



แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ส าหรับปบีัญชี 2566
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

รอบรับสิทธิ์ตามข้อบังคับ

จ านวนเงินที่เรียกเก็บสมาชิก

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าบ ารุงรายปี เงินไม่พอจ่ายปี 2565 รวมเป็นเงิน 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รอบ 10/2553 ถึง รอบ 1/2565 5,000.00 40.00 1,967.00 7,007.00

รอบ 2/2565 5,000.00 40.00 1,364.00 6,404.00

รอบ 3/2565 5,000.00 40.00 882.00 5,922.00

รอบ 4/2565 5,000.00 40.00 290.00 5,330.00

รอบ 5/2565 4,717.00 40.00 4,757.00

รอบ 6/2565 4,109.00 40.00 4,149.00

รอบ 7/2565 3,570.00 40.00 3,610.00

รอบ 8/2565 3,006.00 40.00 3,046.00

รอบ 9/2565 2,443.00 40.00 2,483.00

รอบ 10/2565 1,881.00 40.00 1,921.00

รอบ 11/2565 1,320.00 40.00 1,360.00

รอบ 12/2565 760.00 40.00 800.00

แจ้งการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าทุกปี 

ช าระได้ภายในเดือน 
มกราคมของทุกปี  



แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ปี 2557-2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยแจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย                     
ปี 2557-2561 เนื่องจากมีเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี 2557 -2561 เพราะมีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่า
อัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี 2557 อัตรา 4,000 บาท และรอบปี 2558-2561 อัตรา 4,800 บาท แล้ว
ปรากฏว่าอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่เก็บในรอบปีดังกล่าวไม่พอกับจ านวนเงินสงเคราะห์ จึงขอให้สมาชิก
โปรดช าระเงินสงเคราะห์ ที่ไม่พอจ่ายสะสมของปี 2557 – 2561 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565

จ านวนสมาชิกที่สมาคมแจ้งเรียกเก็บเงินไม่พอจ่าย  จ านวน 1,899 ราย
ช าระแล้ว                                                  จ านวน  1,871 ราย
ค้างช าระ                                                   จ านวน      28 ราย



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์            
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ หรือ
2. เป็นบิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร/บุตรบุญธรรม ที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญ (สมาชิกสามัญต้องสมัครเป็นสมาชิก

สมาคม สส.ชสอ.ก่อน)
3. อายุไม่เกิน 55 ปี 

ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัคร 20 บาท + ค่าบ ารุง 20 บาท + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,840 บาท

ระยะรอคอย 
1 เดือน

เงินสงเคราะห์ศพ 
600,000 บาท หักค่าด าเนินการ 4% (ให้สมาคม 2% ให้ศูนย์ประสานงาน 2%)

รายงานจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ณ 31 สิงหาคม 2565 จ านวน 325,737 ราย 
รายงานจ านวนสมาชิกศูนย์แม่ฮ่องสอน ณ 1 กันยายน 2565 จ านวน 1,186 ราย รออนุมัติจากสมาคม 1 ราย



แจ้งการเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ส าหรับปีบัญชี 2566
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

รอบรับสิทธิ์ตามข้อบังคับ

จ านวนเงินที่เรียกเก็บสมาชิก

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าบ ารุงรายปี เงินไม่พอจ่ายปี 2565 รวมเป็นเงิน 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รอบ 10/2554 ถึง รอบ 1/2565 5,000.00 20.00 900.00 5,920.00

รอบ 2/2565 5,000.00 20.00 532.00 5,552.00

รอบ 3/2565 5,000.00 20.00 101.00 5,121.00

รอบ 4/2565 4,589.00 20.00 4,609.00

รอบ 5/2565 4,179.00 20.00 4,199.00

รอบ 6/2565 3,553.00 20.00 3,573.00

รอบ 7/2565 3,065.00 20.00 3,085.00

รอบ 8/2565 2,612.00 20.00 2,632.00

รอบ 9/2565 2,130.00 20.00 2,150.00

รอบ 10/2565 1,647.00 20.00 1,667.00

รอบ 11/2565 1,165.00 20.00 1,185.00

รอบ 12/2565 683.00 20.00 703 .00

แจ้งการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าทุกปี 

ช าระได้ภายในเดือน 
มกราคมของทุกปี  



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.)

คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ หรือ
2. เป็นบิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร/บุตรบุญธรรม ที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญ (สมาชิกสามัญต้องสมัครเป็นสมาชิก

สมาคม สฌอน.ก่อน)
3. อายุไม่เกิน 55 ปี 

ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัคร 100 บาท + ค่าบ ารุง 50 บาท + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท

ระยะรอคอย 
4 เดือน

เงินสงเคราะห์ศพ 
600,000 บาท หักค่าด าเนินการ 4% (ให้สมาคม 2% ให้ศูนย์ประสานงาน 2%)

รายงานจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 จ านวนทั้งสิ้น 43,659 ราย 
รายงานจ านวนสมาชิกศูนย์แม่ฮ่องสอน ณ 14 กันยายน 2565 จ านวน 656 ราย รออนุมัติจากสมาคม 6 ราย



แจ้งการเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ส าหรับปีบัญชี 2566
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.)

รอประกาศจากทางสมาคม



สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

คุณสมบัติ
1. เป็นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบสหกรณ์ หรือ
2. เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรม ที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญ
3. อายุไม่เกิน 70 ปี (ตามประกาศของสมาคม)

ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัคร 100 บาท + ค่าบ ารุง 50 บาท + เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 12,000 บาท

ระยะรอคอย 
8 เดือน

เงินสงเคราะห์ศพ 
400,000 - 600,000 บาท หักค่าด าเนินการ 4% (ให้สมาคม 2% ให้ศูนย์ประสานงาน 2%)

รายงานจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ณ 1 กรกฎาคม 2565 จ านวน 25,172 ราย 
รายงานจ านวนสมาชิกศูนย์แม่ฮ่องสอน ณ 1 กันยายน 2565 จ านวน 89 ราย รออนุมัติจากสมาคม 38 ราย



แจ้งการเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ส าหรับปีบัญชี 2566
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

รอประกาศจากทางสมาคม
และจะเรียกเก็บครั้งแรก ในวันที่ 1 มกราคม 2566



การสมัครประกันชีวิต และสมาคมฌาปนกิจ
สามารถด าเนินการสมัครได้ที่

1.ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ ากัด 

2.หน่วยบริการแต่ละอ าเภอ

หน่วยอ าเภอแม่สะเรียง หน่วยอ าเภอปางมะผ้า หน่วยอ าเภอปาย หน่วยอ าเภอขุนยวม หน่วยอ าเภอแม่ลาน้อย

โดยผู้สมัครต้องด าเนินการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง


