
 
 
 

 
ที�  ว 687/2557 
 

                  14  ตุลาคม   2557 
 

เรื�อง     ส่งประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
 

เรียน     ประธานศูนย์ประสานงาน สสอค. ทุกศูนย์  
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย ประกาศ สสอค.  ลาํดับที� 156/2557  ลว.  14 ตุลาคม  2557   จาํนวน     1  ชุด 
 
 

   โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที�  3/2556  ในคราวประชุมครั�งที� 7/2557   
เมื�อวันที�  5   ตุลาคม   2557   เหน็ชอบให้ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบคู่สมรส  สมาชิกสามัญและ
สมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอื�น เป็นกรณีพิเศษ  อายุ  51  ถึง  60  ปี  เนื�องในโอกาส พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  87  พรรษา  โดยกาํหนดช่วงเวลารับสมัครเป็น  2  ช่วง  ดังนี�  

ช่วงที� 1 ปีบัญชี  2557  (ระหว่างวันที�  7  ตุลาคม ถึง 30 ธนัวาคม  2557)  ค่าสมัคร  ค่า
บาํรุง  และเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า) (20 + 40 + 4,800 = 4,860) 

ช่วงที� 2 ปีบัญชี  2558  (ระหว่างวันที�  5 มกราคม ถึง 27  กุมภาพันธ์  2558)   ค่าสมัคร  
ค่าบาํรุง  และเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า) (20 + 40 + 4,800 + เงินบริจาค ) 

ดังนั�น  จึงขอความร่วมมือให้ศูนย์ประสานงานแจ้งหน่วยงานและสมาชิกทราบด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพื�อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี�  
 

ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
                   

( นายเอนก   เนียมเทศ ) 
นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) 

เรื�อง  รบัสมคัรสมาชิก ประเภทสมทบ  คู่สมรสสมาชิกสามัญ  และสมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอื�น   
เป็นกรณีพเิศษ  อายุ  51  ถงึ  60  ปี  

เนื�องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงเจริญพระชนมพรรษา  87  พรรษา 
------------------------------------------------- 

 โดยมติที�ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  3/2556  ในคราวประชุม  ครั�งที�  7/2557 เมื�อวันที�   
5  ตุลาคม  2557  เหน็ชอบให้ประกาศรับสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ คู่สมรสสมาชิกสามัญ และสมาชิก
สมทบกลุ่มวิชาชีพอื�น เป็นกรณีพิเศษ อายุ  51 ถงึ 60 ปี  รายละเอยีดดังต่อไปนี�  

 1. รอบการรบัสมคัรที� 1   ตั�งแต่วนัที� 7 ตลุาคม 2557 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม  2557    

 คุณสมบติัของผูส้มคัร และเงื�อนไขอื�น  
 1.1  เป็น คู่สมรสสมาชิกประเภทสามญั ของสหกรณอ์อมทรพัยใ์นสงักดัหรือในกาํกบั 

             กระทรวงศึกษาธิการและเป็นสมาชิกสามญัของ สสอค. หรือ  
 1.2  เป็น สมาชิกสมทบของกลุ่มวิชาชีพอื�น ดังนี�  

 (1) กลุ่มวิชาชีพตาํรวจ 
 (2) กลุ่มวิชาชีพทหาร 
 (3) กลุ่มวิชาชีพรัฐวิสาหกจิ ราชการไทย 
 (4) กลุ่มวิชาชีพสถานประกอบการ 
1.3  อายุ 51ถงึ60 ปี ได้แก่ (1) ผูที้�เกิดในวนัที� 1 มกราคม 2497 ถึง 31 ธนัวาคม 2506  

        และ (2) ผูที้�เกิด ในวนัที� 1ตุลาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2496 

      1.4  กําหนด อตัราค่าสมคัร ค่าบาํรุงรายปี  และ เงินสงเคราะหล่์วงหนา้   ดังนี�   
   (1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จาํนวน 20 บาท  
  (2) ค่าบาํรุงรายปี จาํนวน 40 บาท 
  (3) เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) จาํนวน  4,800  บาท 
  (4) รวมเป็นเงินทั�งสิ� น  4,860  บาท 

 2. รอบการรบัสมคัรที� 2   ตั�งแต่วันที� 5 มกราคม 2558 ถงึวันที� 27 กุมภาพนัธ์ 2558 

     คุณสมบติัของผูส้มคัร และเงื�อนไขอื�น 

  2.1  เป็น คู่สมรสสมาชิกประเภทสามญั ของสหกรณอ์อมทรพัยใ์นสงักดัหรือในกาํกบั 
             กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2  เป็น สมาชิกสมทบของกลุ่มวิชาชีพอื�น ดังนี�  

 (1) กลุ่มวิชาชีพตาํรวจ 
 (2) กลุ่มวิชาชีพทหาร 
 (3) กลุ่มวิชาชีพรัฐวิสาหกจิ ราชการไทย 
 (4) กลุ่มวิชาชีพสถานประกอบการ 

/ 2.3   อายุ 51... 
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2.3   อายุ 51 ถงึ 60 ปี   ( ผูที้�เกิดในวนัที� 1 มกราคม 2497 ถึง 31 ธนัวาคม 2507)                                                                                                                             

 2.4   อตัราค่าสมคัร ค่าบาํรุงรายปี  และ เงินสงเคราะหล่์วงหนา้   ดังนี�  
       (1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จาํนวน 20 บาท 
   (2) ค่าบาํรุงรายปี จาํนวน 40 บาท 
   (3) เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า)  จาํนวน  4,800  บาท 
   (4) เงินบริจาคตามชั�นอายุ  จํานวน...............บาท   ดงันี�  

 

 

3.  หลกัฐานการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก   ประกอบด้วย  
 3.1 สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  หรือบัตรประจาํตัวเจ้าหน้าที�ของรัฐ  หรือบัตรประจาํตัว 
           พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 2 ฉบับ         

3.2  สาํเนาทะเบียนบ้าน  จาํนวน   2   ฉบับ 
 3.3 สาํเนาหนังสอืสาํคัญทะเบยีนสมรสกรณีขอใช้คาํนาํหน้านางสาว และใช้ นามสกุลเดิม     

           ต้องแนบ แบบ คร.2  ด้วย อย่างละ 2 ฉบับ (ถ้าม)ี                                                                                                                               
          3.4  สาํเนาหนังสอืสาํคัญการเปลี�ยนชื�อ – สกุล   จาํนวน  2  ฉบับ  (ถ้าม)ี 
          3.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐฉบับจริงอายุไม่เกนิ 30 วัน จาํนวน 1 ฉบับ 
 
 

4 . สถานที�รบัสมคัร     กาํหนดไว้ดังนี�    

          4.1 กลุ่มที� 1สมาชิกในสหกรณที์� เป็น ศูนยป์ระสานงาน สสอค.ยื�นใบสมัครด้วย ตนเอง 

               ได้ที�  ศูนยป์ระสานงาน สสอค. ของสหกรณน์ั�น ๆ  
        

 / 4.2  กลุ่มที� 2.... 

                          บญัชอีตัราเงนิบรจิาค ตามชัน้อาย ุ
 

ลําดบั 
ชั�น

อายุ 

อตัรา/ 

ชั�นอายุ 

เงิน
บริจาค 

เงินสงเคราะห ์ 

(ล่วงหนา้) 

ค่า

สมคัร 

ค่า

บาํรุง 
รวมเป็น

เงินบาท... 

1 51 200 10,200 4,800 20 40 15,060 

2 52 200 10,400 4,800 20 40 15,260 

3 53 200 10,600 4,800 20 40 15,460 

4 54 200 10,800 4,800 20 40 15,660 

5 55 200 11,000 4,800 20 40 15,920 

6 56 200 11,200 4,800 20 40 16,060 

7 57 200 11,400 4,800 20 40 16,260 

8 58 200 11,600 4,800 20 40 16,460 

9 59 200 11,800 4,800 20 40 16,660 

10 60 200 12,000 4,800 20 40 16,860 
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          4.2  กลุ่มที� 2 สมาชิกในสหกรณที์� ไม่เป็น ศูนยป์ระสานงาน สสอค  ยื�นใบสมัครด้วย 

                         ตนเองได้ที�  สํานกังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย ์ 

                         ครูไทย (สสอค.) ชั�น 5 อาคาร ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  จํากดั  

                         (ชสอ.) เลขที� 199  หมู่  2  ถนนนครอินทร ์ ตําบลบางสีทอง  อําเภอบางกรวย     
                         จงัหวดันนทบุรี 

                  4.4  ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้  ค่าบาํรุงรายปี   เงินบริจาค   และเงินสงเคราะห ์(ล่วงหนา้)  

                         ตอ้งชําระเป็นเงินสด  เวน้แต่สหกรณต์น้สงักดัอาจกําหนดใหชํ้าระโดยวิธี ลงบญัชี 

                         เงินกูแ้ลว้แต่กรณี 
 

  5. ผูส้มคัรที�มีคุณสมบติัถูกตอ้ง  และผ่านการอนุมติัจากสมาคมแลว้จะไดร้บัสิทธิประโยชน์

ตามขอ้บงัคบัโดยสมบูรณ ์
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั�วกนั 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที�   13  ตุลาคม พ.ศ.  2557 

                                            
   

                    (นายเอนก   เนียมเทศ) 
  นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

  สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 
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ปฏิทินการปฏิบติังาน  รอบการรบัสมคัรที�  1   
ทา้ย  ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) 

ลาํดับที�  156 /2557  ลงวันที�  13   ตุลาคม  2557 
เรื�อง  รบัสมคัรสมาชิก ประเภทสมทบ  คู่สมรสสมาชิกสามัญ  และสมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอื�น   

เป็นกรณีพเิศษ  อายุ  51  ถงึ  60  ปี   

เนื�องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงเจริญพระชนมพรรษา  87  พรรษา 

 

รอบการรบัสมคัรที� 1   ตั�งแต่วันที� 7 ตุลาคม 2557 ถงึวันที� 30 ธันวาคม  2557    

 
 
 
 
 

 

ที� รายการ 
ระยะเวลาดาํเนินการ  

ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

1. รับสมคัรสมาชิก  รับเงินค่าสมคัร  ค่าบาํรงุและเงินสงเคราะห์ 
(ล่วงหน้า) 

1-31 ต.ค.2557 1-30 พ.ย.2557 1-31 ธ.ค.2557 

2. ตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบคุณสมบตัผิู้สมคัร 1-31 ต.ค.2557 1-30 พ.ย.2557 1-31 ธ.ค.2557 

3. บนัทกึข้อมูลรายบุคคลลงโปรแกรมโดยเลือกประเภท พ60/1 1-31 ต.ค.2557 1-30 พ.ย.2557 1-31 ธ.ค.2557 

4. ศูนยฯ์ ประชุมพิจารณาคุณสมบติัผูส้มคัรเบื�องตน้ 10-15 พ.ย.
2557 

10-15 ธ.ค.2557 10-15 ม.ค.2558 

5. ศูนย์ฯ ส่งหนงัสอืยืนยันยอดข้อมูลสมาชิกมายังสมาคมทาง 
ftsc.coop1@gmail.com 

ภายใน  
15 พ.ย.2557 

ภายใน  
15 ธ.ค.2557 

ภายใน  
15 ม.ค.2558 

6. สมาคมฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบตัแิละอนุมตักิารเป็นสมาชิก 16-20 พ.ย.2557 16-20 ธ.ค.2557 16-20 ม.ค.2558 

7. ศูนย์ฯ โอนเงนิค่าสมคัร ค่าบาํรงุและเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)  ให้
สมาคม  ดงันี�  
** เงินค่าสมัคร 20 บาท และค่าบาํรุง 40 บาท  รวม 60 บาท ส่ง สสอค. 40 บาท 
** เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า)  4,800 บาท  ส่ง  4,800  บาท 
**  สรุปศูนย์ฯ  ต้องส่งเงินให้สมาคมฯ  รวมเป็นเงิน  4,840 บาทต่อคน 

โดยส่งสาํเนาใบโอนเงินให้สมาคมทาง E-mail หรือโทรสาร 

15-25 พ.ย.2557 15-25 ธ.ค.2557 20-25 ม.ค.2558 

8. สมาคม จัดทาํทะเบยีนชั�วคราวสมาชิกผู้ผ่านการอนุมตั ิ 20-25 พ.ย.2557 20-25 ธ.ค.2557 1-15 ม.ค.2558 

9. สมาคม ประกาศรายชื�อสมาชิกที�ผ่านการอนุมตัเิป็นสมาชิกทาง 
Website 

ภายใน  
20-25 พ.ย.

2557 

ภายใน  
20-25 ธ.ค.2557 

ภายใน  
1-15 ม.ค.2558 

10. สมาชิกได้รับสทิธติามข้อบงัคบั สสอค. 1 ธ.ค.2557 1 ม.ค.2558 1 ก.พ.2558 

หมายเหตุ    1. สามารถโอนผ่านระบบ  Bill Payment  ที�ทางสมาคมกาํหนดไว้  หรือ 
     2. โอนเงินเข้าบญัช ี ธนาคารกรงุไทย  ประเภทออมทรัพย์  สาขาเพชรเกษม 81  เลขที�บญัช ี 596-0-12446-7 

                 3. กรณทีี�ศูนยป์ระสานงานยงัไม่ส่งเงินให้สมาคมถอืว่าคุณสมบตัไิม่ครบถ้วน  และยังไม่มผีลสมบูรณต์ามข้อบงัคบั   
                     ข้อ  11  สมาคมจะรับรู้การเป็นสมาชิกตั�งแต่วันที�คณะกรรมการมมีตริับเข้าเป็นสมาชิกและสมาคมได้รับชาํระเงนิ 
                     ค่าสมคัร  ค่าบาํรงุรายปี  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอตัราที�สมาคมกาํหนดแล้ว 
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ปฏิทินปฏิบติังาน รอบการรบัสมคัร ที� 2   
ทา้ย ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) 

ลําดบัที�  156/2557  ลงวนัที�  13  ตุลาคม  2557 

เรื�อง  รบัสมคัรสมาชิก ประเภทสมทบ  คู่สมรสสมาชิกสามัญ  และสมาชิกสมทบกลุ่มวิชาชีพอื�น   

เป็นกรณีพเิศษ  อายุ  51  ถงึ  60  ปี   

เนื�องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงเจริญพระชนมพรรษา  87  พรรษา 

 

รอบการรับสมัครที� 2   ตั�งแต่วันที� 5 มกราคม 2558 ถงึวันที� 27 กุมภาพนัธ์ 2558  

 
 

 

 

 

 

 
 

ที� รายการ 
ระยะเวลาดาํเนินการ  

มกราคม กุมภาพนัธ ์

1. รับสมคัรสมาชิก  รับเงินค่าสมคัร  ค่าบาํรงุและเงินสงเคราะห์ 
(ล่วงหน้า) 

1-31 ม.ค.2558 1-28 ก.พ.2558 

2. ตรวจสอบหลักฐานและตรวจสอบคุณสมบตัผิู้สมคัร 1-31 ม.ค.2558 1-28 ก.พ.2558 

3. บนัทกึข้อมูลรายบุคคลลงโปรแกรมโดยเลือกประเภท พ60/2 1-31 ม.ค.2558 1-28 ก.พ.2558 

4. ศูนยฯ์ ประชุมพิจารณาคุณสมบติัผูส้มคัรเบื�องตน้ 10-15 ก.พ.2558 10-15 ม.ีค.2558 

5. ศูนย์ฯ ส่งหนงัสอืยืนยันยอดข้อมูลสมาชิกมายังสมาคมทาง 
ftsc.coop1@gmail.com 

ภายใน  
15 ก.พ.2558 

ภายใน  
15 ม.ีค.2558 

6. สมาคมฯ ประชุมพิจารณาคุณสมบตัแิละอนุมตักิารเป็นสมาชิก 16-20 ก.พ.2558 16-20 ม.ีค.2558 

7. ศูนย์ฯ โอนเงนิค่าสมคัร ค่าบาํรงุและเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)  ให้
สมาคม  ดงันี�  
** เงินค่าสมัคร 20 บาท และค่าบาํรุง 40 บาท  รวม 60 บาท ส่ง สสอค. 40 บาท 
** เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า)  4,800 บาท  ส่ง  4,800  บาท 
**  สรุปศูนย์ฯ  ต้องส่งเงินให้สมาคมฯ  รวมเป็นเงิน  4,840 บาทต่อคน 

โดยส่งสาํเนาใบโอนเงินให้สมาคมทาง E-mail หรือโทรสาร 

20-25 ก.พ.2558 20-25 ม.ีค.2558 

8. สมาคม จัดทาํทะเบยีนชั�วคราวสมาชิกผู้ผ่านการอนุมตั ิ 1-15 ม.ีค.2558 1-15 เม.ย.2558 

9. สมาคม ประกาศรายชื�อสมาชิกที�ผ่านการอนุมตัเิป็นสมาชิกทาง 
Website 

ภายใน  
1-15 ม.ีค.2558 

ภายใน  
1-15 เม.ย.2558 

10. สมาชิกได้รับสทิธติามข้อบงัคบั สสอค. 1 ม.ีค.2558 1 เม.ย.2558 

หมายเหตุ    1. สามารถโอนผ่านระบบ  Bill Payment  ที�ทางสมาคมกาํหนดไว้  หรือ 
     2. โอนเงินเข้าบญัช ี ธนาคารกรงุไทย  ประเภทออมทรัพย์  สาขาเพชรเกษม 81  เลขที�บญัช ี 596-0-12446-7 

                 3. กรณทีี�ศูนยป์ระสานงานยงัไม่ส่งเงินให้สมาคมถอืว่าคุณสมบตัไิม่ครบถ้วน  และยังไม่มผีลสมบูรณต์ามข้อบงัคบั   
                     ข้อ  11  สมาคมจะรับรู้การเป็นสมาชิกตั�งแต่วันที�คณะกรรมการมมีตริับเข้าเป็นสมาชิกและสมาคมได้รับชาํระเงนิ 
                     ค่าสมคัร  ค่าบาํรงุรายปี  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามอตัราที�สมาคมกาํหนดแล้ว 


