ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ไทย (สสอค.)
ว่ าด้ วย เงินค่ าสมัคร เงินค่ าบารุ ง และเงินสงเคราะห์ ศพ พ.ศ. 2553
*******************************
อาศัยอานาจตามความในข้ อ 50 แห่งข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ครัง้ ที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 มีมติเห็นชอบคณะกรรมการ
จึงได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ศพ พ.ศ. 2553 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้ เรี ยกว่า
“สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ไทย
(สสอท.) ว่ าด้ วย ระเบียบเงินค่ าสมัคร เงินค่ าบารุง และเงินสงเคราะห์ ศพ พ.ศ.2553”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
“เงินค่ าสมัคร”
หมายถึง เงินที่ผ้ สู มัครเป็ นสมาชิกสมาคมต้ องชาระแก่สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยโดยตรง หรื อชาระที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่สมาชิกสังกัดอยู่
“เงินค่ าบารุงรายปี ” หมายถึง เงินที่สมาชิกสมาคมต้ องชาระเป็ นค่าบารุงรายปี ให้ แก่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
“เงินสงเคราะห์ ศพล่ วงหน้ า” หมายถึง เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้ าที่ทางสหกรณ์ต้นสังกัดของ
สมาชิกที่เป็ นสมาชิกของสมาคมเป็ นผู้เรี ยกเก็บจากสมาชิกเพื่อนาส่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
ข้ อ 4. เงินค่าสมัคร เงินค่าบารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้ า
(1) ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมต้ องชาระเงินค่าสมัคร คนละ 20 บาท
(2) สมาชิกของสมาคมต้ องชาระเงินค่าบารุงรายปี คนละ 20 บาท
(
3) สมาชิกต้ องชาระเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ าปี ละ 4,000 ยกเว้ นเฉพาะปี แรก จัดเก็บเฉพาะ
ระหว่างวันที1่ ตุลาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม2553 ระยะเวลา3 เดือน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น1,200 บาท โดยส่งเงินระหว่างวันที่
20–25 กันยายน2553 สาหรับปี ต่อไปเรี ยกเก็บในเดือน มกราคม ของทุกปี อัตราคนละ
4,000 บาท
(
4) เงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้ าปี ละ 4,000
บาท สหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกเป็ น
ผู้ดาเนินการเรี ยกเก็บจากสมาชิกและหักส่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ตามที่สมาคมกาหนด

ข้ อ

5. รูปแบบและแนวทางการเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ า
เพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้ าเพื่อเป็ นเงินรอจ่ายให้ สมาชิก
ได้ ทนั ทีเมื่อเสียชีวิต เสนอรูปแบบและแนวทางการเรี ยกเก็บเงินไว้ ดงั นี ้
(
1) เรี ยกเก็บเงินจากสมาชิกผ่านสหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกเป็ นรายปี ปี ละ 4,000 บาท
ในปี แรก เฉพาะเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2553 จานวน 3 เดือน เป็ นเงิน 1,200 บาท
(
2) ให้ สหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกอนุมตั เิ งินกู้ให้ สมาชิกทุกราย สาหรับสมาชิกที่มีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มวงเงินกู้เท่ากับอัตราที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เรี ยกเก็บเป็ นรายปี ทุกปี (อัตราปี ละ 4,000 )
(
3) ให้ สหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกหักจากเงินปั นผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกเมื่อสิ ้นปี บัญชีจานวน
4,000 บาท ทุกรายเว้ นแต่รายใดได้ รับเงินปั นผลเฉลี่ยคืนน้ อยกว่า 4,000 บาทให้ เรี ยกเก็บเพิ่มเฉพาะราย หรื อ
อาจให้ สหกรณ์ต้นสังกัดเพิ่มวงเงินกู้ก็ได้ หากการเสียชีวิตของสมาชิกมีน้อยและมีเงินเรี ยกเก็บคงเหลือ
เช่น เหลือ 200 บาท ก็จะเรี ยกเก็บในปี ต่อไป 3,800 บาท
(
4) สหกรณ์ต้นสังกัดอาจให้ สมาชิกเลือกรูปแบบการจ่ายเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้ าตามต้ องการ เช่น
4.1 จ่ายเองผ่านต้ นสังกัด
4.2 สหกรณ์ต้นสังกัดเพิ่มวงเงินกู้ให้ สมาชิก
4.3 หักจากบัญชีปันผลเฉลี่ยคืนของสมาชิกเมื่อสิ ้นปี บัญชี
ข้ อ 6. สิทธิประโยชน์
สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ ผ้ รู ับผลประโยชน์ เมื่อสมาชิกเสียชีวติ จานวน 600,000 บาท
โดยมีอตั ราค่าสงเคราะห์ศพแปรผันตามจานวนสมาชิก ดังนี ้
6.1 จานวนสมาชิก
100,000 คน อัตราค่าสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 6 บาท
6.2 จานวนสมาชิก
200,000 คน อัตราค่าสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 3 บาท
6.3 จานวนสมาชิก
300,000 คน อัตราค่าสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 2 บาท
6.4 จานวนสมาชิก
400,000 คน อัตราค่าสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 1.50 บาท
6.5 จานวนสมาชิก
500,000 คน อัตราค่าสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 1.20 บาท
6.6 จานวนสมาชิก
600,000 คน อัตราค่าสงเคราะห์ศพ ๆ ละ 1 บาท
ข้ อ 7. วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวของสมาชิกผู้นนมี
ั ้ สิทธิ์ได้ รับเงินค่าจัดการศพ
หรื อ ค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว และต้ องจ่ายให้ ชาระหนี ้ให้ แก่สหกรณ์ที่สมาชิกรายนันสั
้ งกัดอยู่ กรณี
มีภาระหนี ้ต่อสหกรณ์ก่อนส่วนที่เหลือให้ จา่ ยแก่ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ตามลาดับ
(1) ที่สมาชิกแสดงความจานงไว้ ในใบสมัคร หรื อแจ้ งไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ เป็ นผู้รับเงินตามข้13อ
(
2) สามี ภริยา บุตร และบิดา มารดา
(
3) พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน
(
4) พี่น้องร่วมบิดา หรื อมารดาเดียวกัน
(
5) ลุง ป้า น้ า อา

(
(

6) ปู่ ย่า ตา ยาย
7) ผู้อปุ การะเลี ้ยงดู หรื อผู้อยูใ่ นอุปการะเลี ้ยงดู
ข้ อ
8. สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้ แก่ผ้ จู ดั การศพและ
ผู้รับเงินสงเคราะห์แล้ วแต่กรณี
ข้ อ
9. สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ศพเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินกิจการอัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของเงิน
สงเคราะห์ศพ โดยสมาคม จัดสรรดังนี ้
9
.1 จัดให้ สมาคม ร้ อยละ 2 ซึง่ ในส่วนนี ้ ร้ อยละ 1 จ่ายให้ ศนู ย์ประสานงานทุกศูนย์ตามสัดส่วน
จานวนสมาชิกในเดือนนัน้ และร้ อยละ 1 จ่ายเป็ นค่าดาเนินการของสมาคม
9.2 จัดให้ ศนู ย์ประสานงาน (สหกรณ์) ที่สมาชิกเสียชีวิต ร้ อยละ 1
ข้ อ
10. ให้ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยรักษาการเป็ นไปตาม
ระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่

30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553

(นายก๊ ก ดอนสาราญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

