
 

 

 

 

   

 

 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย(สสอค.) 

เรือ่ง    รบัสมคัรสมาชิกประเภทสามญั  และสมาชิกประเภทสมทบ อาย ุ51 ถงึ 56 ปี 

ส าหรบัปีบญัชี  2562 

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

เพ่ือเปิดโอกาสสมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณ์  สมาชิกสามัญของกลุ่มวิชาชีพอื่น ตลอดจนบุคคลใน

ครอบครัวที่มอีายุระหว่าง 51 ถงึ 56 ปี  ได้สทิธิ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญัและสมทบ สสอค. อาศยัอ านาจตามความ

ในข้อ 52 แห่งข้อบังคับสมาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 6 ในคราวประชุมคร้ังที่ 

6/2562  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จึงเหน็ชอบให้ออกประกาศรับสมัครกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอยีด

ดังต่อไปนี้  
 

1. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

     1.1 สมาชิกประเภทสามญั  ได้แก่บุคคลที่มคุีณสมบัติดังนี้      

  (1) เป็นสมาชิกประเภทสามญั ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนสงักดั และ 

  (2) มอีายุ 51 - 56 ปี นับตามปีปฏทินิ (ผู้ที่เกดิระหว่างปี พ.ศ.2506 ถงึปี พ.ศ. 2511)  

      1.2 สมาชิกประเภทสมทบ  ได้แก่บุคคลที่มคุีณสมบัติดังนี้      

  (1) เป็น สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ หรือสมาชิกสามญัของกลุ่มวิชาชีพอื่น  

(2) เป็น คู่สมรสของสมาชิก สสอค. ประเภทสามญั หรือประเภทสมทบของสหกรณ์ และประเภท 

      สมทบของกลุ่มวิชาชีพอื่น หรือ 

(3) เป็น บุตรของสมาชกิ สสอค. ประเภทสามญั หรือประเภทสมทบของสหกรณ์ และประเภทสมทบ 

      ของกลุ่มวิชาชีพอื่น ที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนติิภาวะโดยการสมรส หรือ 

(4) เป็น บดิา - มารดา ของสมาชิก สสอค. ประเภทสามญั หรือประเภทสมทบของสหกรณ์  

      และประเภทสมทบของกลุ่มวิชาชีพอื่น และ 

  (5) มอีายุ 51 - 56 ปี นับตามปีปฏทินิ (ผู้ที่เกดิระหว่างปี พ.ศ.2506 ถงึปี พ.ศ. 2511)     
 

 2. หลกัฐานการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ผู้สมคัรต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบบั 

     2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน    

       2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน            

     2.3 ส าเนาใบส าคัญแสดงการทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี กรณีผู้ที่ขอใช้ค าน าหน้านาม  

“นางสาว”หรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้   

     2.4 ส าเนาใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ หรือ ชื่อสกุล (ถ้าม)ี       

     2.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกนิ 30 วัน 

     2.6  กรณีสมาชิกรบัตรง  นอกจากเอกสารตามข้อ  2.1 - 2.5 แล้ว ต้องมเีอกสารเพ่ิมเตมิดังต่อไปนี้  

 (1)  สมาชิกประเภทสามญั หรือสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์  ตอ้งมีเอกสารแสดงว่าเป็น 

                 สมาชิกสหกรณ ์ เช่น 
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          ก. หนังสอืรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ 

         ข. ส าเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือ          

           ค. ส าเนาใบเสรจ็รับเงินที่สหกรณ์ออกให้   

(2)  คู่สมรส  บุตร  และบิดา - มารดา ของสมาชิกสามญั สมาชิกสมทบของสหกรณ์ และสมาชิก 

       ของกลุ่มวิชาชีพอื่น สสอค. ต้องมกีารรับรองจากสมาชิกสามญั สสอค. ที่เกี่ยวข้องกบัผู้สมคัร 

       รายนั้น                   
 

 3. การรบัสมคัรก าหนดระยะเวลารบัสมคัร  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

    3.1 กลุ่มที่ 1 สมาชิกในสหกรณที์่เป็นศูนยป์ระสานงาน สสอค. ยื่นใบสมคัรได้ที่ศนูย์ประสานงาน 

           สสอค. ของสหกรณน์ั้น ๆ 

    3.2 กลุ่มที่ 2 สมาชิกในสหกรณที์่ไม่เป็นศูนยป์ระสานงาน สสอค. ยื่นใบสมคัรโดยตรงได้ที่  

         ส านกังานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย(สสอค.) ชั้น 4 

         อาคารสวสัดิการฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณอ์อมทรพัยไ์ทย (สฌ.สอ.) เลขที่ 199/8 หมู่ 2 

         ถนนนครอินทร ์ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 
 

4. ก าหนดอตัราค่าสมคัร ค่าบ ารุงรายปี  และเงินสงเคราะหล่์วงหนา้  ดังนี้  

    4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 40 บาท 

     4.2 ค่าบ ารุงรายปี จ านวน 40 บาท 

4.3 เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) จ านวน  4,800  บาท 

4.4 เงินรับบริจาคเข้ากองทุนสวัสดิการเพ่ือการสงเคราะห์สมาชิกสมาคม พ.ศ.2557 

     ตามชั้นอายุ ดังนี้  
 

                            บญัชีอตัราเงินบริจาค ตามชั้นอายุ 
 

ล าดบั 
ชั้น

อาย ุ
อตัรา/ชั้นอาย ุ

เงินรบั

บริจาค 

เงิน

สงเคราะห ์ 

(ล่วงหนา้) 

ค่า

สมคัร 

ค่า

บ ารุง 
รวมเป็น

เงิน 

1 51 200 10,200 4,800 40 40 15,080 

2 52 200 10,400 4,800 40 40 15,280 

3 53 200 10,600 4,800 40 40 15,480 

4 54 200 10,800 4,800 40 40 15,680 

5 55 200 11,000 4,800 40 40 15,880 

6 56 200 11,200 4,800 40 40 16,080 

     

     4.5 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าบ ารุงรายปี เงินบริจาคและเงินสงเคราะห ์(ล่วงหนา้) ต้องช าระเป็น 

           เงินสดเว้นแต่สหกรณ์ต้นสงักดัอาจก าหนดให้ช าระโดยวิธลีงบัญชีเงินกู้แล้วแต่กรณี 
 

 

 

/5. การโอนเงิน... 




