
      
 

 

 

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย   (สสอค.) 

เรื่อง   รบัสมัครสมาชิกประเภทสามัญและ สมทบ(เฉพาะคูสมรสของสมาชิกประเภทสามัญ) เปนกรณี   
เน่ืองในโอกาส สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชมพรรษาครบ  80  พรรษา  และ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจาฟามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  60  พรรษา    
    ------------------------------- -------------------  

  โดยมติที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  2 / 2555  ในคราวประชุม  ครั้งที่  3 / 2555   เมื่อวันที่  30  

เมษายน  2555    เห็นชอบใหสมาคม ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญและประเภทสมทบ (เฉพาะคูสมรสสมาชิก

ประเภทสามัญ)เปนกรณีพิเศษ   จํากัดอายุไมเกิน  60  ป   ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 1.   ประเภท และคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก 

  1.1  สมาชิกประเภทสามัญ 

        (1)  เปนสมาชิก ประเภทสามัญ   ของสหกรณออมทรัพยในสังกัด หรือในกํากับ กระทรวงศึกษาธิการ    

        (2)  อายุไมเกิน  60  ป  นับตามปปฏิทิน (เกิดไมเกินป พ.ศ. 2495)  

 1.2  สมาชิกประเภทสมทบ 

        (1)  เปนคูสมรสของสมาชิก ประเภทสามัญ  และ 

        (2)  อายุไมเกิน  60  ป  นับตามปปฏิทิน (เกิดไมเกินป  พ.ศ. 2495)  

  2.   หลักฐานการสมัครเขาเปนสมาชิก  

2.1  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสํานาบัตรประจําตัวประชาชน  

2.2  สําเนาทะเบียนบาน    2   ฉบับ 

2.3 สําเนาใบสําคัญทะเบียนสมรส (ถามี)  สําหรับผูที่ขอใชคํานําหนานาม  “นางสาว”   และใชนามสกุลเดิม  ตองแนบ   

       แบบ คร.2  ที่บงช้ีถึงการใช “นางสาว” ใชนามสกุลเดิม  จากนายทะเบียนทองถิ่นแนบมาดวย   จํานวน  2  ฉบับ 

2.4   สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – สกุล   จํานวน   2   ฉบับ  (ถามี) 

2.5   ใบรับรองแพทยฉบับจริง  มีอายุไมเกิน  30  วัน    

  3.   การรับสมัคร   กําหนดยื่นใบสมัครไดต้ังแต วันที่ 15  กรกฎาคม  ถึงวันที่  15   สิงหาคม  2555    

       กําหนดการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร เปน 2  กลุม  ดังน้ี 

                3.1  สมาชิกสหกรณ และคูสมรส สังกัดสหกรณ ที่เปนศูนยประสานงาน สสอค. แลว ยื่นใบสมัครไดที่ศูนย

ประสานงาน 

                       สสอค.  สหกรณ  น้ัน  ๆ

                3.2  สมาชิกสหกรณ และคูสมรส  สังกัดสหกรณ ที่ไมเปน ศูนยประสานงาน สสอค.  ยื่นสมัครตรงได  2  แหง ดังน้ี 

  (1)  ช้ัน  4  อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด  ตําบลบางสีทอง  อําเภอบางกรวย   

         จังหวัดนนทบุรี   หรือ 

 (2)  สํานักงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  (สสอค.)   เลขที่ 510 

        ถนนเจริญรัฐ  ตําบลนาอาน  อําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย (อาคารดานหลังสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด) 

 3.3  กําหนด อัตราคาสมัคร คาบํารุงรายป และ เงินสงเคราะหลวงหนา  ดังน้ี 

  (1)  คาธรรมเนียมแรกเขา จํานวน  20 บาท  

  (2)  คาบํารุงรายป จํานวน 20 บาท  

  (3)  เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,000  บาท  
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  ***  รวมทั้งส้ิน จํานวน  4,040  บาท  (ส่ีพันส่ีสิบบาทถวน)  

 3.4   คาธรรมเนียมแรกเขา  คาบํารุงรายป  และเงินสงเคราะห ลวงหนา  สําหรับสมาชิกสมัครตรง ตามขอ 3.2  (1) และ  

          ขอ 3.2 (2)  ตองชําระเปนเงินสดเทาน้ัน    เวนแตสมาชิกตาม ขอ 3.1  สหกรณตนสังกัดอาจกําหนดใหชําระเปน 

         เงินสด หรือลงบัญชีกูแลวแตกรณี  

 3.5   สิทธิประโยชน ตามขอบังคับ ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2555 เปนตนไป  
 

    จึงประกาศมาให  ศูนยประสานงาน สสอค.  และ สมาชิก สหกรณออมทรัพยในสังกัด หรือในกํากับ 

กระทรวงศึกษาธิการทราบโดยทั่วกัน 
 

                ประกาศ   ณ   วันที่  21  พฤษภาคม   พ.ศ.  2555     

                                                                           

    

                                               (นายกก     ดอนสําราญ) 

                                                                      นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห                  

                                                                สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย                
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