
     จดหมายเปิดผนึกฉบับท่ี 07/2565 เดือนตุลาคม 2565 
                   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์             
        สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.) 
                         นายไพบูลย์  แก้วเพทาย  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต 
 

1.ความเปน็มาของเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชวีิต 600,000.00 บาท 
ทีผ่่านมาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัยร์ฐัวิสาหกิจไทย(สสอร.)ได้

พยายามจา่ยเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวติเป็นเงินโดยประมาณ 600,000.00 บาท มาหลายปี  
โดยการนำสมาชิก สสอร.ไปรว่มสมทบกับสมาคมอ่ืน คือ สมาคมฯราชการไทย สมาคมฯสถาน

ประกอบการ และสมาคมฯอืน่ เพื่อให้มียอดจำนวนสมาชิกเกินกวา่ 30,000 คน และเพื่อสามารถนำไป
คำนวณเงินชว่ยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เสียชวีิต ใหไ้ด้ประมาณ 600,000.00 บาทต่อศพ 

สสอร.ได้ดำเนินการตามแนวทางดงักลา่วนี ้ มาตัง้แต่ปี 2554  ทั้งนี้ นับตั้งแตป่ี 2560 เป็นตน้มา 
สมาคมฯสสอร. ร่วมสมทบกับสมาคมฯราชการไทยและสมาคมฯสถานประกอบการ รวม 3 สมาคม ซึ่ง
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับที่ไดม้ีการจดทะเบียนไว้ทุกประการ 
 

2.ข้อพิจารณาวินจิฉัยของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายทะเบียนประจำท้องที่โดยนายกเทศมนตรีตำบลบางสีทองได้

มีหนังสือที่ นบ53401/ว0661   แจ้งมายงั สสอร. วา่  
อธิบดีกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว(พม.)ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์ไดพ้ิจารณาวนิิจฉยัแล้วมคีวามเห็นวา่ การนำ 3 สมาคมมาร่วมสมทบกนัเพื่อให้มจีำนวน
สมาชกิเกนิกว่า 30,000 คนนัน้ ไม่สามารถกระทำได้ และ หากมีจำนวนสมาชกิเกินกว่า 10,000 คน 
ให้จ่ายเงนิสงเคราะห์ได้ไม่เกนิศพละ 20 บาท และให้ สสอร.ถือปฏบิัตใิห้ถูกต้องต่อไป 

ดังนั้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 นี ้ เป็นต้นไป สสอร.จำเป็นต้องปฏิบตัิตามที่นายทะเบียนประจำ
ท้องที่แจ้งมา ใหถ้ือปฏบิัติตามข้อ 1(3) (ง) แหง่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และ
เงินสงเคราะห์ พ.ศ. 2547  

กล่าวคือ ใหน้ำจำนวนสมาชกิที่มีอยู่ คูณดว้ย อัตราเงินสงเคราะห์ 20 บาทต่อศพ 
สมาชกิ สสอร.เดือนสงิหาคม 2565 จำนวน 21,515 คน คณูด้วย 20 บาท เงินสงเคราะห์ทีจ่ะ

จ่ายแก่สมาชิกที่เสียชวีติเท่ากบั 21,515 x 20 = 430,300.00 บาทต่อศพ(ขึน้กบัจำนวนสมาชิก)  
ทั้งนี้ ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป 

 

3.ข้อชี้แจงของสมาคม สสอร. 
ที่ผ่านมา สสอร.ตอ้งสมทบกับสมาคมอื่น เพื่อสามารถจา่ยไดป้ระมาณ 600,000.00 บาทต่อศพ  
เช่น ในปี 2564 ที่ผ่านมา จากการร่วมสมทบกนัสามสมาคม มียอดสมาชิกมากกวา่ 60,000 คน

เล็กน้อย สมาชิกต้องจ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ ประมาณ 10 บาทต่อศพ(บวก/ลบ)  
ทั้งนี้ เงินสงเคราะห์ที่เกบ็ล่วงหน้า 5,000.00 บาทนั้น จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกทีต่ายได้ ไมเ่กิน 

500 คน (5,000 หารดว้ย 10 = 500 คน) แต่ในปี 2564 มีสมาชิกตาย 609 คน(รว่มสามสมาคม)รวมที่
ตกคา้งดว้ย ทำให้ปีที่แลว้ 2564 สมาชิกต้องจา่ยเพิ่มขึ้นอกีคนละ 1,400.00 บาท 



เท่ากบั 5,000.00 + 1,400.00 = 6,400.00 บาทต่อคน(ปี2564)   
นับจากเดือนสิงหาคม 2565 นีเ้ป็นต้นไป สสอร.จำเป็นต้องจา่ยเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนยอด

สมาชิกจริงที่เรามีอยู่ โดยจะรว่มสมทบกบัสมาคมอื่นอกีไม่ได ้เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ณ เดือนสิงหาคม 2565 มียอดสมาชกิ 21,515 คน  
สสอร.จะจ่ายเงินสงเคราะห์ชว่ยเหลือสมาชิกทีต่ายคนละ 20 บาทตอ่ศพ เท่ากับ 430,300 บาท  
ซึ่งตามเกณฑด์ังกลา่ว เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า 5,000.00 บาท เราจะจ่ายเงินสงเคราะหไ์ดไ้ม่เกิน 

250 ศพ หากตายไม่ถงึ เงินก็จะเหลือ หากตายเกิน 250 คน ก็ต้องเกบ็เพิ่ม 
จากข้อมูลสถิติยอดสมาชิกที่ตายในรอบ 4 ปี ทีผ่่านมา ดังต่อไปนี ้

รายการ/ป ี 2561 2562 2563 2564 2565 
เงินสงเคราะห์ลว่งหน้า/(บาท) 4,800 4,800 4,800 5,000 5,000 
ยอดตายต้องไม่เกิน/(คน) 240 240 240 250 250 
ยอดสมาชิกตายจริง/(คน) 166 207 185 242 XXX 

จากสถิติสมาชกิเสียชวีิต ไม่มีปีใดเกินกว่า 250 คน(จากยอดสมาชิกประมาณกวา่ 20,000 คน) 
ที่ผ่านมา เราสมทบกันสามสมาคม ต้องตายไม่เกนิ 500 คน จากยอดสมาชิกกวา่ 60,000 คน 
ดังนั้นหาก สสอร.ไม่ต้องสมทบกับสมาคมอื่น ก็อาจจะไม่ต้องเก็บเงินลว่งหน้ามากกว่า5,000บาท  

 

4.ความคาดหวงัขยายยอดจำนวนสมาชกิเพิ่มขึน้ในอนาคต 
อย่างไรกต็าม สสอร.ยังคาดหวงัวา่ ในอนาคต เราจะพยายามขยายเพิ่มยอดจำนวนสมาชิกให้มาก

ขึ้น หากมียอดสมาชกิเพิม่ขึ้น เราจะสามารถจา่ยเงินสงเคราะหช์่วยเหลือสมาชิกทีต่ายได้มากขึ้น  
หากเพิ่มขึน้ถงึ 25,000 คน ก็สามารถจ่ายได้ 500,000.00 บาทต่อศพ  
หากเพิ่มขึน้ถงึ 30,000 คน ก็สามารถจ่ายได้ 600,000.00 บาทต่อศพ 
ในกิจการรัฐวิสาหกิจ เรามียอดสมาชกิสหกรณ์กว่า 200,000 คน ในขณะที่ปจัจุบันนี้ เรามสีมาชิก

สมาคมฯอยู่เพียง 21,515 คน เท่านั้น เรายังมีพีน่้องชาวรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชกิอยู่อีกมาก 
สสอร. หวังเป็นอย่างยิง่ว่า พี่น้องชาวรัฐวิสาหกจิทุกๆสหกรณ์ และ ทุกๆศูนย์ประสานงาน จะร่วม 

กันเป็นพลัง “พนังทองแดงกำแพงเหลก็” เพื่อช่วยเหลือกัน..และมุ่งมัน่รว่มกนั  
สสอร.เชื่อมั่นว่าหากเราสามารถเดินหน้าปฏบิัตติามที่กฎหมายกำหนด สมาคมของเราจะยืนหยดัได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น ตามเกณฑ์ทีใ่ห้สมาชิกจา่ยเงินสงเคราะห์คนละ 20 บาทต่อศพ จากยอด
จำนวนสมาชิกทีม่อียู่จริง โดยไม่จำเป็นต้องนำไปสมทบกับสมาคมอื่นอีกต่อไป 

ขอเพียงพี่น้องสมาชิกทกุคนและศูนย์ประสานงานทุกฝา่ย มีความเข้าใจกันและร่วมกันเดินฝ่าฟันไป
ข้างหน้าต่อไป..อย่างเข้มแข็งและมีความมุ่งม่ันสู่เป้าหมายที่เราคาดหวัง 
 

5.บทสรปุสำหรบัพี่น้องชาวรัฐวิสาหกิจ 
สสอร.ขอยืนยันว่า เราจะเดินหนา้เพิ่มยอดสมาชิกอย่างจริงจังต่อไป มุง่มั่นให้สมาคมฯสสอร.ของ

เราแห่งนี ้ ได้เป็น “แหล่งสวัสดกิารฌาปนกจิสงเคราะห์ของพีน่้องชาวรัฐวิสาหกิจ” เพื่อสร้างคณุคา่
แห่งชีวติและสร้างครอบครัวของเรา..ใหม้ีอนาคตที่มั่นคงและมีหลักประกนั..เมื่อเราต้องจากไป 

ทุกชีวิตของพีน่้องชาวรฐัวิสาหกิจ..ต้องม“ีเกยีรติและศักดิศ์ร”ี  
“ตายไปแล้วต้องเหลืออะไรทิ้งไวบ้้าง” เพื่อมอบให้แกค่รอบครัวที่เรารักและผูกพัน  
ต้องไม่ท้ิง..ครอบครัวและคนที่เรารกั...ใหเ้ปน็ไปตามยถากรรม 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑@@ 


