ลําดับที่ 208/2560

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย(สสอค.)
เรื่อง กําหนดเกณฑอายุเพื่อการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ
อายุไมเกิน 50 ป สําหรับปบัญชี 2561
-----------------------------------------------------โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 9 /2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบ
ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทยปรับปรุงหลักเกณฑการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
และประเภทสมทบที่เปนคูสมรสบุตร บิดา – มารดา สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ สําหรับปบัญชี 2561
ไวดังนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนสมาชิก
1.1 สมาชิกประเภทสามัญ ไดแกบุคคลที่มีคุณสมบัตดิ ังนี้
(1) เปนสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณออมทรัพยทตี่ นสังกัด หรือ
(2) สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณออมทรัพย และ
(3) มีอายุไมเกิน 50 ป นับตามปปฏิทิน (เกิดไมกอน ป 2511)
1.2 สมาชิกประเภทสมทบ ไดแกบุคคลที่มีคุณสมบัตดิ ังนี้
(1) เปนคูสมรสของสมาชิก สสอค.ประเภทสามัญหรือ
(2) เปน บุตรของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือ
(3) เปน บิดา- มารดา ของสมาชิก ประเภทสามัญ หรือ
(4) มีอายุไมเกิน 50 ป นับตามปปฏิทิน(เกิดไมกอน ป 2511)
2. หลักฐานการสมัครเขาเปนสมาชิกผูสมัครตองมีเอกสารดังตอไปนี้อยางละ 2 ฉบับ
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.2 สําเนาทะเบียนบาน
2.3 สําเนาใบสําคัญแสดงการทะเบียนสมรส (ถามี) กรณีผูที่ขอใชคํานําหนานาม
“นางสาว”หรือใชนามสกุลเดิมตองแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให
2.4 สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถามี)
2.5 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไมเกิน 30 วัน ( จํานวน 1 ฉบับ )
2.6 กรณีสมาชิกรับตรง นอกจากเอกสารตามขอ 2.1— 2.5 แลว ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(1) สมาชิกประเภทสามัญ หรือสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ ตองมีเอกสารแสดงวาเปน
สมาชิกสหกรณ เชน
ก. หนังสือรับรองการเปนสมาชิกสหกรณ หรือ
ข. สําเนาบัตรสมาชิกสหกรณ หรือ
ค. สําเนาใบเสร็จรับเงินที่สหกรณออกให
(2) คูสมรส บุตร และบิดา-มารดา ของสมาชิกสามัญสสอค. ตองมีการรับรองจากสมาชิก
สามัญ สสอค. ที่เกี่ยวของรายนั้น
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3. การรับสมัคร
3.1 กําหนดระยะเวลารับสมัคร ระหวางเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2561
3.2 สถานที่รับสมัครกําหนดไวดังนี้
(1) ศูนยประสานงาน สสอค. สหกรณตนสังกัดของสมาชิก หรือ
(2) สมัครตรงที่สํานักงาน สสอค. ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด (ชสอ.)
เลขที่199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
3.3 ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ สสอค. กําหนดและชําระเงินดังนี้
(1) คาธรรมเนียมแรกเขา 20 บาท
(2) คาบํารุงรายป 40 บาท
(3) เงินสงเคราะห ( ลวงหนา) 4,800 บาท รวมทั้งสิ้น 4,860 บาท
4. กําหนดขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกและวิธีปฏิบัติของศูนยประสานงานในรอบเดือนสําหรับ ป 2561
ลําดับ
1

รายการ

การรับสมัคร
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติความถูกตองครบถวนของเอกสารประกอบการ สมัคร
(2) รับเงินคาสมัคร คาบํารุง และเงินสงเคราะหลว งหนา
(3) บันทึกขอมูลรายบุคคลลงโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห

2

4

ระหวางวันที่ 1
ถึง วันสิ้นเดือน

การพิจารณาของศูนยประสานงาน
(1) คณะกรรมการพิจารณาและรับรองขอมูลเอกสารการสมัครสมาชิกของเดือนกอน
(2) สงเอกสารการสมัคร คาสมัคร คาบํารุง และเงินสงเคราะหลว งหนาใหสมาคม ดังนี้
ก. เงินคาสมัคร 20 บาท + คาบํารุง 40 บาท รวม 60 บาท สงสมาคม 30 บาท
ข. เงินสงเคราะหลว งหนา 4,800 บาทรวมเปนเงินทั้งสิน้ 4,800+30=4,830 บาท
ค. โอนเงินใหสมาคมผานทางBill Payment บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ
ง. สงสําเนาใบโอนเงินทาง E-mail หรือโทรสาร 02-4961338

3

ระยะเวลา
ดําเนินการ

การพิจารณาของสมาคมสมาคมประชุมพิจารณาอนุมัติรับเขาเปนสมาชิก
สมาชิกที่ไมผานการอนุมัติสมาคมจะสงคืนเงินคาสมัคร คาบํารุง และเงินสงเคราะห
ลวงหนา ใหศนู ยประสานงาน เพือ่ คืนผูสมัครตอไป

ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป
ภายในวันที่ 30
ของเดือนที่
พิจารณา

5. การโอนเงินสงเคราะห และคาบํารุง ใหสมาคม ดําเนินการไดดังนี้
5.1 โอนผานระบบ Bill Payment รหัสตามที่ สสอค.ใหไว หรือทางธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี
ชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย”เลขที่บัญชี 108-0-67950-2
และ
5.2 สงสําเนารายการโอนเงินทางโทรสาร 02-4961338 หรือทาง E-document หรือทาง
E-mail:ftsc.coop1@gmail.com
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-36. การรับรูการคงสภาพสมาชิก
6.1 สมาคมจะรับรูการเปนสมาชิกนับตั้งแตวันที่สมาคมไดรับชําระเงินคาบํารุงรายป เงินสงเคราะหลวงหนา
พรอมรายชื่อสมาชิกแลวเทานั้น
6.2 สมาคม จะประกาศรายชื่อผูไดรับการอนุมตั ิ เปนสมาชิกทาง เว็บไซต http:/www.thaiftsc.com
และหนังสือแจงศูนยประสานงานทาง E-document หรือทาง E-mail ของศูนยประสานงาน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายอุทัย ศรีเทพ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

