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ประกาศสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 

เร่ือง 

การเปิดรับสมคัรสมาชิก รอบ   1/2559 

******************************** 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 51(1)  แห่งขอ้บงัคบั สสอท.  พ.ศ. 2558   และมติคณะกรรมการ 

สสอท. คร้ังที่   11/2558     เม่ือวนัที่   27   ตุลาคม   2558     จึงออกประกาศเพื่อรับสมัครสมาชิก สสอท.               

รอบ   1/2559      ดงัน้ี 

 ข้อ  1  ประกาศน้ีเรียกว่า   “ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 

เร่ืองการเปิดรับสมคัรสมาชิก  รอบ   1/2559” 

 ข้อ  2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่   2 – 30   พฤศจิกายน   2558 

 ข้อ  3  บรรดาประกาศ  ค  าสั่ง หลักเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัอ่ืนใดที่ก  าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี    

ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

 ข้อ  4  ผูส้มคัรเป็นสมาชิก สสอท.  ตามประกาศน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้  5 

 ข้อ  5  คุณสมบตัิของผูส้มคัร 

  5.1  สมาชิกสามัญ 

   5.1.1   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งเป็นขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า   พนักงานราชการ         

พลอาสาสมคัร    หรืออาสาสมคัรทหารพรานของสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร    ที่เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ทหาร   จ  ากดั 

   5.1.2  อายไุม่เกิน  59  ปี     (เกิดปี พ.ศ.  2499   เป็นตน้ไป) 

   5.1.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

   5.1.4  มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  ณ  วนัสมคัร 

  5.2  สมาชิกวิสามัญ 

   5.2.1  เป็นบุคคลซ่ึงเป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส  และหรือบุตรตามกฎหมายที่    

บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามญั  ตามขอ้  5.1.1 

   5.2.2  อายไุม่เกิน  59  ปี   (เกิดปี พ.ศ.  2499   เป็นตน้ไป) 

   5.2.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

   5.2.4  มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง   ณ   วนัสมคัร 
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 ข้อ  6   เอกสารประกอบการสมคัร   มีดงัน้ี 

  6.1  ใบสมคัร (สสอท.1)   ส าหรับสมาชิกสามญั หรือใบสมคัร (สสอท.1/1)     ส าหรับสมาชิกวสิามญั 

  6.2  หนังสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์  (สสอท.3)  ส าหรับสมาชิกสามัญ หรือ 

หนงัสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท. 3/1)  ส าหรับสมาชิกวสิามญั 

  6.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจา้หนา้ที่ของรัฐของผูส้มคัร 

  6.4  ส าเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร 

  6.5  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั  ชั้น 1   จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

  6.6  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจา้หนา้ที่ของรัฐของผูรั้บเงินสงเคราะห์ทุกคน 

  6.7  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บเงินสงเคราะห์ทุกคน 

  6.8  ส าเนาเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  

   6.8.1  ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีผูส้มคัรเป็นคู่สมรสของสมาชิกสามญั 

   6.8.2  หนงัสือรับรองของสหกรณ์ออมทรัพยต์น้สงักดัที่มิไดเ้ป็นศูนยป์ระสานงาน             

ของ สสอท.   หรือใบจ่ายเงินเดือน (Slip)   ส าหรับผูส้มคัรสมาชิกสามญั 

   6.8.3  หนงัสือรับรองจากหน่วยงานทางการปกครอง วา่เป็นผูอุ้ปการะเล้ียงดู  หรือ

ผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู 

6.9  ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารทหารไทย  จ  ากดั  (มหาชน)   ประเภทออมทรัพย ์   

 ข้อ  7  การสมคัร 

  7.1  ยืน่ใบสมคัรพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามขอ้ 6  ด้วยตนเอง   ที่สหกรณ์ออมทรัพยต์น้สังกดั

ของสมาชิกหรือสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นศูนยป์ระสานงานของ  สสอท. 

         ในกรณีที่สมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยท์ี่มิไดเ้ป็นศูนยป์ระสานงาน ให้สมคัร  

ณ  ที่ท  าการชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากดั (ตึกที่จอดรถ กองบญัชาการกองทพัไทย ถนนแจง้วฒันะ)  หรือ

ส านักงานของสมาคม  ชั้ น  5   อาคารที่ท  าการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   จ  ากัด                

ถนนนครอินทร์    อ  าเภอบางกรวย    จงัหวดันนทบุรี     เท่านั้น 

  7.2  การช าระเงินค่าสมคัร 

ก.  เป็นสมาชิกสามญัหรือวสิามญัของ สสอท.  ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย   ดงัน้ี 

    1). ค่าสมคัร    จ านวน  20  บาท 

    2). ค่าบ  ารุงรายปี   จ านวน  20  บาท 

    3). เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ จ านวน  50  บาท 

        รวม      90  บาท    (เก้าสิบบาทถ้วน) 
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ข.  เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ราชการรัฐวสิาหกิจไทย  (สสอ.รรท.)  ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย    ดงัน้ี 

1).  ค่าสมคัร       จ  านวน       20   บาท 

2).  ค่าบ  ารุงรายปี              จ  านวน       20   บาท 

3).  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้    จ  านวน   4,000  บาท 

            รวม        4,040   บาท  (ส่ีพันส่ีสิบบาทถ้วน) 

  รวมเป็นเงินที่ผู้สมัครจะต้องจ่ายทั้งส้ิน   4,130   บาท    (ส่ีพันหน่ึงร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

 ข้อ  8  ผูส้มคัรที่เคยเป็นสมาชิก  สสอท.  แต่สมาชิกภาพได้ส้ินสุดลงเพราะเหตุลาออก  พน้จาก

สมาชิกภาพ  จะตอ้งช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้คา้งจ่าย เพิม่เติมจากขอ้  7.2      ดงัน้ี 
 

รอบสมาชิกทีพ้่นสมาชิกภาพ 
(ไม่ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า) 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างจ่ายศูนย์ประสานงาน 

ต้องเก็บจากสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ   และกลับเข้าสมัคร   รอบ  4/2558 

ปี   2555 ปี   2556 ปี   2557 

รอบ  1/2554  - 1,270.00 1,420.00 

รอบ  2/2554 80.00 1,350.00 1,500.00 

รอบ  3/2554  - 1,270.00 1,420.00 
รอบ  1/2555  - 470.00 620.00 

รอบ  2/2555  - 400.00 550.00 

รอบ  3/2555  - 440.00 610.00 

รอบ  4/2555  - - 780.00 
รอบ  4/2556  - - 400.00 

สมาชิกวสิามญั   รอบ  2/2556  - - 400.00 

รอบ   1 , 2 , 3 , 4 , 5 /2557  - - - 
 

 ข้อ  9  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่ใชใ้นการสมคัร  สามารถดาวน์โหลดไดท้ี่  www.ca-comil.com   หรือ    

จากสหกรณ์ออมทรัพยต์น้สงักดัที่เป็นศูนยป์ระสานงานของ สสอท. 

 ข้อ 10   ผูอ้อกใบรองรองแพทยต์าม ข้อ 6.5 จะต้องเป็นแพทยซ่ึ์งขึ้ นทะเบียนรับใบอนุญาต       

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมของโรงพยาบาลภาครัฐ หรือสถานพยาบาลของกองทพั เท่านั้น 

 ข้อ  11  ให้แพทย์ผูอ้อกใบรับรองแพทย ์  รับรองว่า  ขณะตรวจร่างกายผู ้ประสงค์จะสมัคร             

เขา้เป็นสมาชิก  สสอท.  ตามประกาศน้ี  เป็น   “ผู้มสุีขภาพแขง็แรง” 
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ใบรับรองแพทยท์ี่แพทยอ์อกให้ตามวรรคหน่ึง  ให้มีผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกิน  30  วนั นับแต่

วนัที่ไดมี้การตรวจร่างกาย ถึงวนัที่สมคัร 

 ข้อ  12  ผูใ้ดแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็เก่ียวกบัคุณสมบติัและหรือ เอกสารใด ๆ ประกอบการสมคัร

ตามที่ก  าหนดไวใ้นประกาศน้ี เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก  สสอท.  ของบุคคลนั้นให ้       

ตกเป็น โมฆะ  และไม่ไดรั้บสิทธิสงเคราะห์ตามขอ้บงัคบั  สสอท. 

 ข้อ  13  คณะกรรมการ  สสอท.  จะพิจารณาและรับรองผูส้มัครเขา้เป็นสมาชิก  ให้ได้รับสิทธ์ิ
สงเคราะห์    ตั้งแต่วนัที่   1   มกราคม   2559   เวลา   09.00   น.   เป็นตน้ไป   โดยจะประกาศให้ทราบผ่าน
ศูนยป์ระสานงานที่รับสมคัรภายในวนัที่    30  ธนัวาคม  2558 

อน่ึง  สสอท.   จะส่งคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   ค่าสมัคร   และค่าบ ารุงรายปี    ของ
ผูส้มคัรที่  สสอท.   ไม่รับเขา้เป็นสมาชิก   ภายในวนัที่   8   มกราคม   2559    ให้ศูนยป์ระสานงานที่รับ
สมคัรด าเนินการต่อไป 

 ข้อ  14  กรณีที่มีการตีความหรือวินิจฉัยช้ีขาด  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ สสอท.  และ       
ถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ข้อ  15  ใหน้ายก  สสอท.    รักษาการตามประกาศน้ี 
 

จึงประกาศมาใหท้ราบ   และถือปฏิบตัิ 
 

    ประกาศ    ณ   วนัที่       27       ตุลาคม      พ.ศ.    2558 

 

พลเรือโท 

              (บงกช        ผาสุข) 

                            นายกสมาคม 

  ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 
 

 


