ที ว 687/2557
14 ตุลาคม 2557
เรือง

ส่งประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

เรียน

ประธานศูนย์ประสานงาน สสอค. ทุกศูนย์

สิงทีส่งมาด้ วย ประกาศ สสอค. ลําดับที 156/2557 ลว. 14 ตุลาคม 2557

จํานวน

1 ชุด

โดยมติทีประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที 3/2556 ในคราวประชุ มครั งที 7/2557
เมือวันที 5 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ ประกาศรั บสมัครสมาชิกประเภทสมทบคู่สมรส สมาชิกสามัญและ
สมาชิกสมทบกลุ่ มวิชาชีพอืน เป็ นกรณีพิเศษ อายุ 51 ถึง 60 ปี เนื องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยกําหนดช่วงเวลารับสมัครเป็ น 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที 1 ปี บัญชี 2557 (ระหว่างวันที 7 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557) ค่าสมัคร ค่า
บํารุง และเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้ า) (20 + 40 + 4,800 = 4,860)
ช่วงที 2 ปี บัญชี 2558 (ระหว่างวันที 5 มกราคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2558) ค่าสมัคร
ค่าบํารุง และเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้ า) (20 + 40 + 4,800 + เงินบริจาค )
ดังนัน จึงขอความร่วมมือให้ ศูนย์ประสานงานแจ้ งหน่วยงานและสมาชิกทราบด้ วย
จึงเรียนมาเพือทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี
ขอแสดงความนับถือ

( นายเอนก เนียมเทศ )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
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ลําดับที 156 / 2557

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เรือง รับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ คู่สมรสสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอืน
เป็ นกรณีพเิ ศษ อายุ 51 ถึง 60 ปี
เนืองในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
------------------------------------------------โดยมติททีี ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 3/2556 ในคราวประชุม ครังที 7/2557 เมือวันที
5 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ ประกาศรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ คู่สมรสสมาชิกสามัญ และสมาชิก
สมทบกลุ่มวิชาชีพอืน เป็ นกรณีพิเศษ อายุ 51 ถึง 60 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี
1. รอบการรับสมัครที 1 ตังแต่วนั ที 7 ตุลาคม 2557 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2557

คุณสมบัติของผูส้ มัคร และเงือนไขอืน
1.1 เป็ น คู่สมรสสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดหรือในกํากับ
กระทรวงศึ กษาธิการและเป็ นสมาชิกสามัญของ สสอค. หรือ
1.2 เป็ น สมาชิกสมทบของกลุ่มวิชาชีพอืน ดังนี
(1) กลุ่มวิชาชีพตํารวจ
(2) กลุ่มวิชาชีพทหาร
(3) กลุ่มวิชาชีพรัฐวิสาหกิจ ราชการไทย
(4) กลุ่มวิชาชีพสถานประกอบการ
1.3 อายุ 51ถึง60 ปี ได้ แก่ (1) ผูท้ ีเกิดในวันที 1 มกราคม 2497 ถึง 31 ธันวาคม 2506
และ (2) ผูท้ ีเกิด ในวันที 1ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2496
1.4 กําหนด อัตราค่าสมัคร ค่าบํารุงรายปี และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า จํานวน 20 บาท
(2) ค่าบํารุงรายปี จํานวน 40 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) จํานวน 4,800 บาท
(4) รวมเป็ นเงินทังสิน 4,860 บาท
2. รอบการรับสมัครที 2 ตังแต่วันที 5 มกราคม 2558 ถึงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558

คุณสมบัติของผูส้ มัคร และเงือนไขอืน
2.1 เป็ น คู่สมรสสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดหรือในกํากับ
กระทรวงศึ กษาธิการ
2.2 เป็ น สมาชิกสมทบของกลุ่มวิชาชีพอืน ดังนี
(1) กลุ่มวิชาชีพตํารวจ
(2) กลุ่มวิชาชีพทหาร
(3) กลุ่มวิชาชีพรัฐวิสาหกิจ ราชการไทย
(4) กลุ่มวิชาชีพสถานประกอบการ
/ 2.3 อายุ 51...
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2.3 อายุ 51 ถึง 60 ปี ( ผูท้ ีเกิดในวันที 1 มกราคม 2497 ถึง 31 ธันวาคม 2507)
2.4 อัตราค่าสมัคร ค่าบํารุงรายปี และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า จํานวน 20 บาท
(2) ค่าบํารุงรายปี จํานวน 40 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) จํานวน 4,800 บาท
(4) เงินบริจาคตามชันอายุ จํ านวน...............บาท ดังนี
บัญชีอต
ั ราเงินบริจาค ตามชัน
้ อายุ

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชัน
อายุ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

อัตรา/
ชันอายุ
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

เงิน
บริจาค
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,400
11,600
11,800
12,000

เงินสงเคราะห์
(ล่วงหน้า)
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800

ค่า
สมัคร
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ค่า รวมเป็ น
บํารุง เงินบาท...
40 15,060
40 15,260
40 15,460
40 15,660
40 15,920
40 16,060
40 16,260
40 16,460
40 16,660
40 16,860

3. หลักฐานการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ประกอบด้ วย
3.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้ าหน้ าทีของรัฐ หรือบัตรประจําตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 ฉบับ
3.2 สําเนาทะเบียนบ้ าน จํานวน 2 ฉบับ
3.3 สําเนาหนังสือสําคัญทะเบียนสมรสกรณีขอใช้ คาํ นําหน้ านางสาว และใช้ นามสกุลเดิม
ต้ องแนบ แบบ คร.2 ด้ วย อย่างละ 2 ฉบับ (ถ้ ามี)
3.4 สําเนาหนังสือสําคัญการเปลียนชือ – สกุล จํานวน 2 ฉบับ (ถ้ ามี)
3.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริงอายุไม่เกิน 30 วัน จํานวน 1 ฉบับ

4 . สถานทีรับสมัคร กําหนดไว้ ดังนี
4.1 กลุ่มที 1สมาชิกในสหกรณ์ที เป็ น ศูนย์ประสานงาน สสอค.ยืนใบสมัครด้ วย ตนเอง
ได้ ที ศูนย์ประสานงาน สสอค. ของสหกรณ์นนั ๆ
/ 4.2 กลุ่มที 2....
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4.2 กลุ่มที 2 สมาชิกในสหกรณ์ที ไม่เป็ น ศูนย์ประสานงาน สสอค ยืนใบสมัครด้ วย
ตนเองได้ ที สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ชัน 5 อาคาร ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํ ากัด
(ชสอ.) เลขที 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
4.4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบํารุงรายปี เงินบริจาค และเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า)
ต้องชําระเป็ นเงินสด เว้นแต่สหกรณ์ตน้ สังกัดอาจกําหนดให้ชําระโดยวิธี ลงบัญชี
เงินกูแ้ ล้วแต่กรณี
5. ผูส้ มัครที มีคุณสมบัติถูกต้อง และผ่านการอนุ มตั ิ จากสมาคมแล้วจะได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์
ตามข้อบังคับโดยสมบูรณ์
จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายเอนก เนียมเทศ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
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ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน รอบการรับสมัครที 1
ท้าย ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ลําดับที 156 /2557 ลงวันที 13 ตุลาคม 2557
เรือง รับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ คู่สมรสสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอืน
เป็ นกรณีพเิ ศษ อายุ 51 ถึง 60 ปี
เนืองในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

รอบการรับสมัครที 1 ตังแต่วันที 7 ตุลาคม 2557 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2557
ที

รายการ

1. รับสมัครสมาชิก รับเงินค่าสมัคร ค่าบํารุงและเงินสงเคราะห์
(ล่วงหน้ า)
2. ตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ สู มัคร
3. บันทึกข้ อมูลรายบุคคลลงโปรแกรมโดยเลือกประเภท พ60/1
4. ศูนย์ฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผสู ้ มัครเบืองต้น
5. ศูนย์ฯ ส่งหนังสือยืนยันยอดข้ อมูลสมาชิกมายังสมาคมทาง
ftsc.coop1@gmail.com
6. สมาคมฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบัตแิ ละอนุมตั กิ ารเป็ นสมาชิก
7. ศูนย์ฯ โอนเงินค่าสมัคร ค่าบํารุงและเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้ า) ให้
สมาคม ดังนี

ตุลาคม

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิ กายน

ธันวาคม

1-31 ต.ค.2557

1-30 พ.ย.2557

1-31 ธ.ค.2557

1-31 ต.ค.2557
1-31 ต.ค.2557
10-15 พ.ย.
2557
ภายใน
15 พ.ย.2557
16-20 พ.ย.2557
15-25 พ.ย.2557

1-30 พ.ย.2557
1-30 พ.ย.2557
10-15 ธ.ค.2557

1-31 ธ.ค.2557
1-31 ธ.ค.2557
10-15 ม.ค.2558

ภายใน
15 ธ.ค.2557
16-20 ธ.ค.2557
15-25 ธ.ค.2557

ภายใน
15 ม.ค.2558
16-20 ม.ค.2558
20-25 ม.ค.2558

20-25 พ.ย.2557
ภายใน
20-25 พ.ย.
2557
1 ธ.ค.2557

20-25 ธ.ค.2557
ภายใน
20-25 ธ.ค.2557

1-15 ม.ค.2558
ภายใน
1-15 ม.ค.2558

1 ม.ค.2558

1 ก.พ.2558

** เงินค่าสมัคร 20 บาท และค่าบํารุง 40 บาท รวม 60 บาท ส่ง สสอค. 40 บาท
** เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) 4,800 บาท ส่ง 4,800 บาท
** สรุปศูนย์ฯ ต้ องส่งเงินให้ สมาคมฯ รวมเป็ นเงิน 4,840 บาทต่อคน

โดยส่งสําเนาใบโอนเงินให้ สมาคมทาง E-mail หรือโทรสาร
8. สมาคม จัดทําทะเบียนชัวคราวสมาชิกผู้ผ่านการอนุมตั ิ
9. สมาคม ประกาศรายชือสมาชิกทีผ่านการอนุมตั เิ ป็ นสมาชิกทาง
Website
10.

สมาชิกได้ รับสิทธิตามข้ อบังคับ สสอค.

หมายเหตุ 1. สามารถโอนผ่านระบบ Bill Payment ทีทางสมาคมกําหนดไว้ หรือ
2. โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 81 เลขทีบัญชี 596-0-12446-7
3. กรณีทศูี นย์ประสานงานยังไม่ส่งเงินให้ สมาคมถือว่าคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้ วน และยังไม่มผี ลสมบูรณ์ตามข้ อบังคับ
ข้ อ 11 สมาคมจะรับรู้การเป็ นสมาชิกตังแต่วันทีคณะกรรมการมีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกและสมาคมได้ รับชําระเงิน
ค่าสมัคร ค่าบํารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ าตามอัตราทีสมาคมกําหนดแล้ ว
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ปฏิทินปฏิบตั ิงาน รอบการรับสมัคร ที 2
ท้าย ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ลําดับที 156/2557 ลงวันที 13 ตุลาคม 2557
เรือง รับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ คู่สมรสสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอืน
เป็ นกรณีพเิ ศษ อายุ 51 ถึง 60 ปี
เนืองในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

รอบการรับสมัครที 2 ตังแต่วันที 5 มกราคม 2558 ถึงวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558
ที

รายการ

1. รับสมัครสมาชิก รับเงินค่าสมัคร ค่าบํารุงและเงินสงเคราะห์
(ล่วงหน้ า)
2. ตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ สู มัคร
3. บันทึกข้ อมูลรายบุคคลลงโปรแกรมโดยเลือกประเภท พ60/2
4. ศูนย์ฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผสู ้ มัครเบืองต้น
5. ศูนย์ฯ ส่งหนังสือยืนยันยอดข้ อมูลสมาชิกมายังสมาคมทาง
ftsc.coop1@gmail.com
6. สมาคมฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบัตแิ ละอนุมตั กิ ารเป็ นสมาชิก
7. ศูนย์ฯ โอนเงินค่าสมัคร ค่าบํารุงและเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้ า) ให้
สมาคม ดังนี

ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม
กุมภาพันธ์
1-31 ม.ค.2558

1-28 ก.พ.2558

1-31 ม.ค.2558 1-28 ก.พ.2558
1-31 ม.ค.2558 1-28 ก.พ.2558
10-15 ก.พ.2558 10-15 มี.ค.2558
ภายใน
ภายใน
15 ก.พ.2558
15 มี.ค.2558
16-20 ก.พ.2558 16-20 มี.ค.2558
20-25 ก.พ.2558 20-25 มี.ค.2558

** เงินค่าสมัคร 20 บาท และค่าบํารุง 40 บาท รวม 60 บาท ส่ง สสอค. 40 บาท
** เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) 4,800 บาท ส่ง 4,800 บาท
** สรุปศูนย์ฯ ต้ องส่งเงินให้ สมาคมฯ รวมเป็ นเงิน 4,840 บาทต่อคน

โดยส่งสําเนาใบโอนเงินให้ สมาคมทาง E-mail หรือโทรสาร
8. สมาคม จัดทําทะเบียนชัวคราวสมาชิกผู้ผ่านการอนุมตั ิ
9. สมาคม ประกาศรายชือสมาชิกทีผ่านการอนุมตั เิ ป็ นสมาชิกทาง
Website
10. สมาชิกได้ รับสิทธิตามข้ อบังคับ สสอค.

1-15 มี.ค.2558 1-15 เม.ย.2558
ภายใน
ภายใน
1-15 มี.ค.2558 1-15 เม.ย.2558
1 มี.ค.2558
1 เม.ย.2558

หมายเหตุ 1. สามารถโอนผ่านระบบ Bill Payment ทีทางสมาคมกําหนดไว้ หรือ
2. โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 81 เลขทีบัญชี 596-0-12446-7
3. กรณีทศูี นย์ประสานงานยังไม่ส่งเงินให้ สมาคมถือว่าคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้ วน และยังไม่มผี ลสมบูรณ์ตามข้ อบังคับ
ข้ อ 11 สมาคมจะรับรู้การเป็ นสมาชิกตังแต่วันทีคณะกรรมการมีมติรับเข้ าเป็ นสมาชิกและสมาคมได้ รับชําระเงิน
ค่าสมัคร ค่าบํารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ าตามอัตราทีสมาคมกําหนดแล้ ว

