ลาดับที่ 197/2562

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
เรือ่ ง กาหนดเกณฑ์อายุเพือ่ การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ
อายุไม่เกิน 50 ปี สาหรับปี บัญชี 2562 - 2563
------------------------------------------------------

โดยเห็นสมควรปรับปรุงเกณฑ์อายุเพื่อการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบกลุ่มอายุไม่เกิน 50 ปี
สาหรับปี บัญชี 2562 – 2563 อาศัยอานาจตามความในข้ อ 52 และหลักเกณฑ์ตาม ข้ อ 4 และ ข้ อ 9 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการในคราวประชุ มครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้ ออกประกาศ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เรื่องกาหนดเกณฑ์อายุ เพื่อรับสมัครสมาชิก
ประเภทสามัญและสมทบ อายุไม่เกิน 50 ปี สาหรับปี บัญชี 2562 – 2563 ไว้ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
1.1 สมาชิกประเภทสามัญ ได้ แก่บุคคลที่มคี ุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ตี นสังกัด และ
(2) มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับตามปี ปฏิทนิ
1.2 สมาชิกประเภทสมทบ ได้ แก่บุคคลที่มคี ุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ น สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ หรือสมาชิกสามัญของกลุ่มวิชาชีพอื่น
(2) เป็ น คู่สมรสของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบของสหกรณ์ และประเภท
สมทบของกลุ่มวิชาชีพอื่น หรือ
(3) เป็ น บุตรของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบของสหกรณ์ และประเภทสมทบ
ของกลุ่มวิชาชีพอื่น ที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนติ ิภาวะโดยการสมรส หรือ
(4) เป็ น บิดา - มารดา ของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบของสหกรณ์ และ
ประเภทสมทบของกลุ่มวิชาชีพอื่น และ
(5) มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับตามปี ปฏิทนิ
2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ผู้สมัครต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่รัฐ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
2.3 สาเนาใบสาคัญแสดงการทะเบียนสมรส (ถ้ ามี) กรณีผ้ ูท่ขี อใช้ คานาหน้ านาม
“นางสาว”หรือใช้ นามสกุลเดิมต้ องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้
2.4 สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ ามี)
2.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน
2.6 กรณีสมาชิกรับตรง นอกจากเอกสารตามข้ อ 2.1— 2.5 แล้ ว ต้ องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกประเภทสามัญ หรือสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ เช่น

/ก. หนังสือ...
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ก. หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรือ
ข. สาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือ
ค. สาเนาใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้
(2) คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ และสมาชิก
ของกลุ่มวิชาชีพอื่น สสอค. ต้ องมีการรับรองจากสมาชิกสามัญ สสอค. ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สมัคร
รายนั้น
3. การรับสมัคร
3.1 กาหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3.2 สถานที่รบั สมัครกาหนดไว้ ดังนี้
(1) ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ตน้ สังกัดของสมาชิก
(2) สมาชิกรับตรงสมัครได้ที่ สานักงาน สสอค. ชั้น 4 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) เลขที่199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
3.3 ยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ สสอค. กาหนดและชาระเงินดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า 40 บาท
(2) ค่าบารุงรายปี 40 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) 4,800 บาท รวมทั้งสิ้ น 4,880 บาท
4. กาหนดขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกและวิธีปฏิบตั ิสาหรับศู นย์ประสานงานในรอบเดือนนั้น ๆ
ลาดับ
1

รายการ

การรับสมัคร
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้ องครบถ้ วนของเอกสารประกอบการ สมัคร
(2) รับเงินค่าสมัคร ค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ า
(3) บันทึกข้ อมูลรายบุคคลลงโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์

2

4

ระหว่างวันที่ 1
ถึง วันสิ้ นเดือน

การพิจารณาของศูนย์ประสานงาน
(1) คณะกรรมการพิจารณาและรับรองข้ อมูลเอกสารการสมัครสมาชิกของเดือนก่อน
(2) ส่งเอกสารการสมัคร ค่าสมัคร ค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ าให้ สมาคม ดังนี้
ก. เงินค่าสมัคร 40 บาท + ค่าบารุง 40 บาท รวม 80 บาท ส่งสมาคม 40 บาท
ข. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ า 4,800 บาท รวมเป็ นเงินส่งสมาคมทั้งสิ้น
4,800+40=4,840 บาท
ค. โอนเงินให้ สมาคมผ่านทาง Bill Payment บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ
ง. ส่งสาเนาใบโอนเงินทาง E-document หรือโทรสาร 02-4961338

3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การพิจารณาของสมาคม สมาคมจะประชุมพิจารณาอนุมตั ิรับเข้ าเป็ นสมาชิก
สมาชิกทีไ่ ม่ผ่านการอนุ มตั ิ สมาคมจะส่งคืนเงินค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ า
ให้ ศูนย์ประสานงาน เพื่อคืนผู้สมัครต่อไป

ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป
ภายในวันที่ 30
ของเดือนที่
พิจารณา

/5. การโอนเงิน...

เอกสำรประกอบประกำศลำดับที่ 197/2562
ลำดับ

รอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

9/2562
10/2562
11/2562
12/2562
1/2563
2/2563
3/2562
4/2562
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563
9/2563
10/2563
11/2563
12/2563
1/2564
2/2564

รับสมัครสมำชิก ตรวจสอบหลักฐำน
1-31 ก.ค. 62
1-31 ส.ค. 62
1-30 ก.ย. 62
1-31 ต.ค. 62
1-30 พ.ย. 62
1-31 ธ.ค. 62
1-31 ม.ค. 63
1-29 ก.พ. 63
1-31 มี.ค. 63
1-30 เม.ย. 63
1-31 พ.ค. 63
1-30 มิ.ย. 63
1-31 ก.ค. 63
1-31 ส.ค. 63
1-30 ก.ย. 63
1-31 ต.ค. 63
1-30 พ.ย. 63
1-31 ธ.ค. 63

1-31 ก.ค. 62
1-31 ส.ค. 62
1-30 ก.ย. 62
1-31 ต.ค. 62
1-30 พ.ย. 62
1-31 ธ.ค. 62
1-31 ม.ค. 63
1-29 ก.พ. 63
1-31 มี.ค. 63
1-30 เม.ย. 63
1-31 พ.ค. 63
1-30 มิ.ย. 63
1-31 ก.ค. 63
1-31 ส.ค. 63
1-30 ก.ย. 63
1-31 ต.ค. 63
1-30 พ.ย. 63
1-31 ธ.ค. 63

บันทึกข้อมู ลลง
โปรแกรม
1-31 ก.ค. 62
1-31 ส.ค. 62
1-30 ก.ย. 62
1-31 ต.ค. 62
1-30 พ.ย. 62
1-31 ธ.ค. 62
1-31 ม.ค. 63
1-29 ก.พ. 63
1-31 มี.ค. 63
1-30 เม.ย. 63
1-31 พ.ค. 63
1-30 มิ.ย. 63
1-31 ก.ค. 63
1-31 ส.ค. 63
1-30 ก.ย. 63
1-31 ต.ค. 63
1-30 พ.ย. 63
1-31 ธ.ค. 63

ศูนย์พิจำรณำ
เบื้ องต้น
10-15 ส.ค. 62
10-15 ก.ย. 62
10-15 ต.ค. 62
10-15 พ.ย. 62
10-15 ธ.ค. 62
10-15 ม.ค. 63
10-15 ก.พ. 63
10-15 มี.ค. 63
10-15 เม.ย. 63
10-15 พ.ค. 63
10-15 มิ.ย. 63
10-15 ก.ค. 63
10-15 ส.ค. 63
10-15 ก.ย. 63
10-15 ต.ค. 63
10-15 พ.ย. 63
10-15 ธ.ค. 63
10-15 ม.ค. 64

ศุนย์ส่งข้อมู ลมำ
สมำคม
ภายใน 15 ส.ค. 62
ภายใน 15 ก.ย. 62
ภายใน 15 ต.ค. 62
ภายใน 15 พ.ย. 62
ภายใน 15 ธ.ค. 62
ภายใน 15 ม.ค. 63
ภายใน 15 ก.พ. 63
ภายใน 15 มี.ค. 63
ภายใน 15 เม.ย. 63
ภายใน 15 พ.ค. 63
ภายใน 15 มิ.ย. 63
ภายใน 15 ก.ค. 63
ภายใน 15 ส.ค. 63
ภายใน 15 ก.ย. 63
ภายใน 15 ต.ค. 63
ภายใน 15 พ.ย. 63
ภายใน 15 ธ.ค. 63
ภายใน 15 ม.ค. 64

สมำคมพิจำรณำ ศูนย์โอนเงินมำ สมำชิกได้รบั
คุณสมบัติ
สมำคม
สิทธิ
16-20 ส.ค. 62 20-25 ส.ค. 62 1 ก.ย. 62
16-20 ก.ย. 62 20-25 ก.ย. 62 1 ต.ค. 62
16-20 ต.ค. 62 20-25 ต.ค. 62 1 พ.ย. 62
16-20 พ.ย. 62 20-25 พ.ย. 62 1 ธ.ค. 62
16-20 ธ.ค. 62 20-25 ธ.ค. 62 1 ม.ค. 63
16-20 ม.ค. 63 20-25 ม.ค. 63 1 ก.พ. 63
16-20 ก.พ. 63 20-25 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63
16-20 มี.ค. 63 20-25 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63
16-20 เม.ย. 63 20-25 เม.ย. 63 1 พ.ค. 63
16-20 พ.ค. 63 20-25 พ.ค. 63 1 มิ.ย. 63
16-20 มิ.ย. 63 20-25 มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63
16-20 ก.ค. 63 20-25 ก.ค. 63 1 ส.ค. 63
16-20 ส.ค. 63 20-25 ส.ค. 63 1 ก.ย. 63
16-20 ก.ย. 63 20-25 ก.ย. 63 1 ต.ค. 63
16-20 ต.ค. 63 20-25 ต.ค. 63 1 พ.ย. 63
16-20 พ.ย. 63 20-25 พ.ย. 63 1 ธ.ค. 63
16-20 ธ.ค. 63 20-25 ธ.ค. 63 1 ม.ค. 64
16-20 ม.ค. 64 20-25 ม.ค. 64 1 ก.พ. 64

ลาดับที่ 198/2562

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
เรือ่ ง รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกประเภทสมทบ อายุ 51 ถึง 56 ปี
สาหรับปี บัญชี 2562
------------------------------------------------------

เพื่อเปิ ดโอกาสสมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณ์ สมาชิกสามัญของกลุ่มวิชาชีพอื่น ตลอดจนบุคคลใน
ครอบครัวที่มอี ายุระหว่าง 51 ถึง 56 ปี ได้ สทิ ธิ์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญและสมทบ สสอค. อาศัยอานาจตามความ
ในข้ อ 52 แห่ งข้ อบังคับสมาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 6 ในคราวประชุ มครั้ งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จึงเห็นชอบให้ ออกประกาศรับสมัครกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
1.1 สมาชิกประเภทสามัญ ได้ แก่บุคคลที่มคี ุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ตี นสังกัด และ
(2) มีอายุ 51 - 56 ปี นับตามปี ปฏิทนิ (ผู้ท่เี กิดระหว่างปี พ.ศ.2506 ถึงปี พ.ศ. 2511)
1.2 สมาชิกประเภทสมทบ ได้ แก่บุคคลที่มคี ุณสมบัติดังนี้
(1) เป็ น สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ หรือสมาชิกสามัญของกลุ่มวิชาชีพอื่น
(2) เป็ น คู่สมรสของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบของสหกรณ์ และประเภท
สมทบของกลุ่มวิชาชีพอื่น หรือ
(3) เป็ น บุตรของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบของสหกรณ์ และประเภทสมทบ
ของกลุ่มวิชาชีพอื่น ที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนติ ิภาวะโดยการสมรส หรือ
(4) เป็ น บิดา - มารดา ของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ หรือประเภทสมทบของสหกรณ์
และประเภทสมทบของกลุ่มวิชาชีพอื่น และ
(5) มีอายุ 51 - 56 ปี นับตามปี ปฏิทนิ (ผู้ท่เี กิดระหว่างปี พ.ศ.2506 ถึงปี พ.ศ. 2511)
2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ผู้สมัครต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่รัฐ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
2.3 สาเนาใบสาคัญแสดงการทะเบียนสมรส (ถ้ ามี) กรณีผ้ ูท่ขี อใช้ คานาหน้ านาม
“นางสาว”หรือใช้ นามสกุลเดิมต้ องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้
2.4 สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ ามี)
2.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง เวลาไม่เกิน 30 วัน
2.6 กรณีสมาชิกรับตรง นอกจากเอกสารตามข้ อ 2.1 - 2.5 แล้ ว ต้ องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกประเภทสามัญ หรือสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ เช่น
/ก. หนังสือ...
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ก. หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรือ
ข. สาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือ
ค. สาเนาใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้
(2) คู่สมรส บุตร และบิดา - มารดา ของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ และสมาชิก
ของกลุ่มวิชาชีพอื่น สสอค. ต้ องมีการรับรองจากสมาชิกสามัญ สสอค. ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สมัคร
รายนั้น
3. การรับสมัครกาหนดระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3.1 กลุ่มที่ 1 สมาชิกในสหกรณ์ที่เป็ นศู นย์ประสานงาน สสอค. ยื่นใบสมัครได้ ท่ศี นู ย์ประสานงาน
สสอค. ของสหกรณ์น้ัน ๆ
3.2 กลุ่มที่ 2 สมาชิกในสหกรณ์ที่ไม่เป็ นศู นย์ประสานงาน สสอค. ยื่นใบสมัครโดยตรงได้ ท่ี
สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) ชั้น 4
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) เลขที่ 199/8 หมู่ 2
ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
4. กาหนดอัตราค่าสมัคร ค่าบารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้
4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า จานวน 40 บาท
4.2 ค่าบารุงรายปี จานวน 40 บาท
4.3 เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) จานวน 4,800 บาท
4.4 เงินรับบริจาคเข้ ากองทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกสมาคม พ.ศ.2557
ตามชั้นอายุ ดังนี้

บัญชีอตั ราเงินบริจาค ตามชั้นอายุ
ลาดับ

ชั้น
อายุ

อัตรา/ชั้นอายุ

เงินรับ
บริจาค

1
2
3
4
5
6

51
52
53
54
55
56

200
200
200
200
200
200

10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200

เงิน
สงเคราะห์
(ล่วงหน้า)
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800

ค่า
สมัคร
40
40
40
40
40
40

ค่า
บารุง
40
40
40
40
40
40

รวมเป็ น
เงิน
15,080
15,280
15,480
15,680
15,880
16,080

4.5 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบารุงรายปี เงินบริจาคและเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ต้ องชาระเป็ น
เงินสดเว้ นแต่สหกรณ์ต้นสังกัดอาจกาหนดให้ ชาระโดยวิธลี งบัญชีเงินกู้แล้ วแต่กรณี

/5. การโอนเงิน...

ลาดับที่ 199/2562

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การคืนสภาพสมาชิกด้วยการอุทธรณ์ และการขอคืนสภาพสมาชิกด้วยการสมัครเข้าใหม่
กรณีพน้ ระยะเวลาอุทธรณ์เป็ นกรณีพิเศษ สาหรับปี บัญชี 2562
***************************************************
โดยที่เป็ นการสมควรออกหลักเกณฑ์การคืนสภาพสมาชิกด้ วยการอุทธรณ์ และ การขอคืนสภาพสมาชิก
ด้ วยการสมัครเข้ าใหม่กรณีพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ตามข้ อ 15 แห่ งข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เป็ นกรณีพิเศษ เพื่อให้ โอกาสสมาชิกที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ในรอบบัญชี 2562
ได้ คืนสภาพสมาชิก ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในข้ อ 9 (4) แห่ งข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 5 ในคราวประชุ มครั้งที่ 12/2561
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การคืนสภาพสมาชิกด้ วยการอุทธรณ์ และการคืน
สภาพสมาชิกด้ วยการสมัครเข้ าใหม่กรณีพ้นระยะเวลาอุทธรณ์เป็ นกรณีพิเศษ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ในประกาศนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิก สสอค. ที่ถูกคัดชื่อออกด้ วยเหตุไม่ส่งเงินสงเคราะห์ หรือส่งเงินสงเคราะห์ไม่
ทันตามกาหนดเวลา หรือด้ วยเหตุอ่นื ใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
“การขอคืนสภาพสมาชิก” หมายถึง การขอคืนสภาพสมาชิกโดยการอุทธรณ์ หรือการสมัครเข้ าใหม่
“การคืนสภาพสมาชิก” หมายถึง การได้ สทิ ธิ์เข้ าเป็ นสมาชิกโดยการอุทธรณ์ หรือการสมัครสมาชิกใหม่
“การอุทธรณ์” หมายถึง การยื่นเรื่องขอกลับเข้ าเป็ นสมาชิก ของผู้ท่สี ่งเงินสงเคราะห์เกินกว่า 90 วันแต่ไม่
เกิน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปี บัญชีของสหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกรายนั้น
“การสมัครสมาชิกใหม่” หมายถึง วิธกี ารการคืนสภาพสมาชิกด้ วยการสมัครเข้ าใหม่ สาหรับสมาชิกที่ส่ง
เงินสงเคราะห์เกินกว่าระยะเวลาผ่อนผัน และได้ รับสิทธิ์ผ่อนผันจากัดอายุสงู สุด
ข้ อ 2. ผูท้ ี่ตอ้ งขอใช้สิทธิ์คืนสภาพได้แก่สมาชิกที่เข้าเงือ่ นไขใน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ขอใช้สิทธิ์ด้วยการยืน่ อุทธรณ์ ได้ แก่สมาชิกที่ชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ าเกินกว่าระยะเวลา
ผ่อนผัน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี บัญชีสหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกรายนั้น และสมาคมได้ ประกาศให้ พ้นสมาชิกภาพ
ให้ ดาเนินการดังนี้
(1) การยื่นอุทธรณ์ต้องดาเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการผ่อนผัน 90 วัน
พร้ อมเอกสารใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐอายุไม่เกิน 30วัน
(2) อัตราเงินค่าบารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) ตามรอบการสมัคร ดังนี้
รอบสมัครเดือน

ได้รบั สิทธิ์เดือน

ก่อน ต.ค.56
ตุลาคม 2556
ธ.ค.56 - ก.ค.58

คงสภาพปี 61 และรอบ ม.ค.57

คงสภาพปี 61 (ธ.ค.56)
คงสภาพปี 61 (ก.พ.57 - ก.ย.58)

เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า
4,800.00
4,800.00
4,800.00

ค่าบารุงรายปี

รวมเป็ นเงิน

40.00
40.00
40.00

4,840.00
4,840.00
4,840.00

-2รอบสมัครเดือน
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
ต.ค.58 - ส.ค.59
กันยายน 2559
ต.ค.59 - ม.ค.60
ก.พ.60 - ส.ค.60
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561

เงินสงเคราะห์
ค่าบารุงรายปี
รวมเป็ นเงิน
ล่วงหน้า
คงสภาพปี 61 (ต.ค.58)
4,800.00
40.00
4,840.00
คงสภาพปี 61 (พ.ย.58)
4,800.00
40.00
4,840.00
คงสภาพปี 61 (ธ.ค.58 - ต.ค.59)
4,800.00
40.00
4,840.00
คงสภาพปี 61 (พ.ย.59)
4,800.00
40.00
4,840.00
คงสภาพปี 61 (ธ.ค.59 - มี.ค.60)
4,671.00
40.00
4,711.00
คงสภาพปี 61 (เม.ย.60 - ต.ค.60)
4,631.00
40.00
4,671.00
พฤศจิกายน 2560
4,800.00
40.00
4,840.00
ธันวาคม 2560
4,647.00
40.00
4,687.00
มกราคม 2561
4,184.00
40.00
4,224.00
กุมภาพันธ์ 2561
3,681.00
40.00
3,721.00
มีนาคม 2561
3,314.00
40.00
3,354.00
เมษายน 2561
2,907.00
40.00
2,947.00
พฤษภาคม 2561
2,495.00
40.00
2,535.00
มิถุนายน 2561
2,060.00
40.00
2,100.00
กรกฎาคม 2561
1,639.00
40.00
1,679.00
สิงหาคม 2561
1,238.00
40.00
1,278.00
กันยายน 2561
824.00
40.00
864.00
ตุลาคม 2561
412.00
40.00
452.00
พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ สมาชิกที่สมัครในเดือนกันยายน และเดือน
ตุลาคมไม่มีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ธันวาคม 2561
ได้รบั สิทธิ์เดือน

2.2 การใช้สิทธิ์ขอคืนสภาพโดยการสมัครเข้าใหม่ ได้ แก่สมาชิกที่ชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ า
เกินกว่าระยะเวลาอุทธรณ์นับแต่วันสิ้นปี บัญชีสหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิกรายนั้ น โดยยืน่ เรื่องสมัครเข้า
ใหม่ภายในรอบปี บัญชีน้นั ๆ และดาเนินการ ดังนี้
(1) ผู้ประสงค์จะขอคืนสภาพสมาชิก ให้ ย่ ืนคาขอที่ศูนย์ประสานงานที่ตนเองสังกัด เว้ น
แต่ สมาชิกประเภทรับตรง ให้ ย่ ืนคาขอที่สานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรั พย์ครูไทย พร้ อมเงิน ค่ าสมัคร ค่ าบารุง เงินสงเคราะห์ และ
เอกสาร ดังนี้
ก. ใบสมัคร และ หนังสือแสดงเจตนาระบุผ้ ูรับเงินสงเคราะห์
ข. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐอายุไม่เกิน 30 วัน
ค. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) อัตราเงินค่าสมัคร ค่าบารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้ า) ตามรอบการสมัคร
เข้ าเป็ นสมาชิก ดังนี้

-3รอบสมัครเดือน

ก่อน ต.ค.56
ตุลาคม 2556
ธ.ค.56 - ก.ค.58
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
ต.ค.58 - ส.ค.59
กันยายน 2559
ต.ค.59 - ม.ค.60
ก.พ.60 - ส.ค.60
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561

ได้รบั สิทธิ์เดือน
คงสภาพปี 61 และรอบ ม.ค.57

คงสภาพปี 61 (ธ.ค.56)
คงสภาพปี 61 (ก.พ.57 - ก.ย.58)

คงสภาพปี 61 (ต.ค.58)
คงสภาพปี 61 (พ.ย.58)
คงสภาพปี 61 (ธ.ค.58 - ต.ค.59)

คงสภาพปี 61 (พ.ย.59)
คงสภาพปี 61 (ธ.ค.59 - มี.ค.60)
คงสภาพปี 61 (เม.ย.60 - ต.ค.60)

พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

เงินสงเคราะห์
ค่าบารุงรายปี
ล่วงหน้า

4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,671.00
4,631.00
4,800.00
4,647.00
4,184.00
3,681.00
3,314.00
2,907.00
2,495.00
2,060.00
1,639.00
1,238.00
824.00
412.00

เงินสงเคราะห์คืน
สภาพค่าบารุง+ค่า
สมัครใหม่

รวมเป็ นเงิน

40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,591.00
40.00
4,880.00
9,551.00
40.00
4,880.00
9,720.00
40.00
4,880.00
9,567.00
40.00
4,880.00
9,104.00
40.00
4,880.00
8,601.00
40.00
4,880.00
8,234.00
40.00
4,880.00
7,827.00
40.00
4,880.00
7,415.00
40.00
4,880.00
6,980.00
40.00
4,880.00
6,559.00
40.00
4,880.00
6,158.00
40.00
4,880.00
5,744.00
40.00
4,880.00
5,332.00
หมายเหตุ สมาชิกที่สมัครในเดือนกันยายน และ
เดือนตุลาคม ไม่มีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

ข้ อ 3. การรับคาขอ และการพิจารณาคืนสภาพสมาชิก
(1) ศูนย์ประสานงาน หรือสมาคมวิชาชีพของตนแล้ วแต่กรณี รับคาขอคืนสภาพสมาชิกพร้ อม
เงินที่ต้องชาระตามข้ อ 2.1 หรือ 2.2 แล้ วต้ องส่งสมาคมภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ รับคาขอ
(2) สมาคมจะพิจารณาคาขอคืนสภาพสมาชิกภายใน 30 วันนับแต่วันได้ รับคาขอ และแจ้ งผลการ
พิจารณาให้ สมาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันพิจารณา
ข้ อ 4. ขั้นตอนการเสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณา
(1) เจ้ าหน้ าที่สมาคม (เจ้ าหน้ าที่สมาชิกสัมพันธ์) ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วน ของคาขอคืน
สภาพสมาชิก และเอกสารประกอบ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการทะเบียนสมาชิก และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
/(2) ฝ่ ายทะเบียน...

