
“เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561” 
 สสอค.เปิดรบัสมคัรกรณพิีเศษ ทั้งสามญัและสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ป ีโดยสามารถยื่นเอกสารการสมคัร
พร้อมช าระเงิน 4,860 บาท ณ ศูนย์ประสานงาน สสอค.สหกรณ์ต้นสงักดัของสมาชิก หรือ สมคัรตรงที่ส านักงาน 
สสอค.ชั้น5 อาคารชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เลขที่ 199 ม.2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมโทร 02-4961337  

 

 

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณ์ หรือ 

2. คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา ของสมาชิกสามัญ สสอค. หรือ 

3. สมาชิกสามัญกลุ่มวิชาชีพอื่น และ อายุไม่เกิน 60 ปี (นับตามปีปฏิทิน) 

 

 1. ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ 

2. ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของตนเองรวมถึงผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์ 

 

  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท + ค่าสมัคร 20 บาท + ค่าบ ารุง 40 บาท 
รวมทั้งสิ้น 4,860 บาท 

สสอค. จดทะเบียนก่อตั้งเมือ่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2553  
อยู่ใต ้พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห ์พ.ศ.2545 ควบคุมกบัโดย  
กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย  ์

1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561

อายุ 51-60 ปี ยกเว้นเงินค่าบริจาค



 
 

   
 

 
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย  

เรื่อง    การรบัสมคัรสมาชิกประเภทสามญั  และสมาชิกสมทบ  
อายุระหว่าง  51- 60  ปี  เป็นกรณพีเิศษ เนือ่งในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ ปี 2561   

------------------------------------------------------ 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมคร้ังที่  3 / 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  เห็นชอบ             

ให้สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย  ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ  และสมาชิก
สมทบ ประเภทคู่สมรส บุตร บิดา–มารดา ของสมาชิกสามัญ  และสมาชิกสมทบของสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชินีนาท ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร  (วนัแม่แห่งชาต)ิ  ปี 2561  โดยมีเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  

 

1. คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  

     1.1 สมาชิกประเภทสามญั   ได้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัตดิงัน้ี     
  (1) เป็นสมาชิก ประเภทสามญั   ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนสงักดั หรือ 
  (2) สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณอ์อมทรัพย์  และ 
  (3) มีอายุระหว่าง 51 – 60  ปี  นับตามปีปฏทินิ (ระหว่างปี 2510 – 2501)  
      1.2 สมาชิกประเภทสมทบ   ได้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัตดิงัน้ี     
  (1) เป็นคู่สมรสของสมาชิก สสอค.ประเภทสามญั สสอค. หรือ 
  (2) เป็น บุตรของสมาชิก สสอค. ประเภทสามญั ที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือ 
  (3) เป็น บิดา- มารดา ของสมาชิก ประเภทสามญั  และ  
  (4) มีอายุระหว่าง 51 – 60  ปี  นับตามปีปฏทินิ (ระหว่างปี 2510 – 2501) 
 

 2. หลกัฐานการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกผู้สมัครต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ 
     2.1 ส าเนาบัตรประจ าตวัเจ้าหน้าที่รัฐ หรือส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน    

       2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน            
     2.3 ส าเนาใบส าคญัแสดงการสมรส (ถ้ามี) กรณผู้ีที่ขอใช้ค าน าหน้านาม  “นางสาว” 
           หรือ ใช้นามสกุลเดมิ ต้องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้   
     2.4 ส าเนาหนังสอืส าคญัการเปลี่ยนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)       
     2.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกนิ 30 วนั ( จ านวน  1  ฉบับ ) 
     2.6  กรณีสมาชิกรบัตรง  นอกจากเอกสารตามข้อ  2.1— 2.5 แล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเตมิดังต่อไปนี้  
 (1)  สมาชิกประเภทสามัญ หรือสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ ์ ตอ้งมีเอกสารแสดงว่าเป็น 
               สมาชิกสหกรณ ์  เช่น 

          ก. หนังสอืรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ ์ หรือ 
          ข. ส าเนาบัตรสมาชิกสหกรณ ์หรือ       
          ค. ส าเนาใบเสรจ็รับเงนิที่สหกรณอ์อกให้   

            (2)  คู่สมรส บุตร  และบิดา-มารดา ของ สมาชิกสามัญ สสอค.  ต้องเอกสารมีการรับรองของสมาชิก 
                   สามัญ สสอค.  ที่เกี่ยวข้องรายน้ันด้วย   

                                                                                            / 3. การรบัสมัคร... 
 

ล าดับที่  154 /2561 



 

3. การรบัสมคัร 
     3.1  ก าหนดระยะเวลารบัสมคัร ระหว่างวนัที่ 1  กรกฎาคม ถึง  วนัที่  30  กนัยายน 2561 เท่านั้น 
     3.2  สถานที่รบัสมคัรก าหนดไว้ดงันี้   
   (1)  ศูนยป์ระสานงาน สสอค. สหกรณต์น้สงักดัของสมาชิก  หรือ 
   (2)  สมคัรตรงที่ส านกังาน สสอค. ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากดั (ชสอ.) 
           เลขที่199 หมู่ 2 ถนนนครอนิทร์  ต าบลบางสทีอง  อ าเภอบางกรวย  จังหวดันนทบุรี  11130 
     3.3 ยืน่ใบสมคัรพรอ้มเอกสารหลกัฐานตามแบบที่ สสอค. ก าหนดและช าระเงนิดงันี้  
   (1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  20  บาท   
   (2) ค่าบ ารงุรายปี  40  บาท  
   (3) เงนิสงเคราะห์ ( ล่วงหน้า)  4,800  บาท รวมทั้งส้ิน  4,860  บาท 
 

4. การโอนเงินสงเคราะห ์และค่าบ ารุง ใหส้มาคม   ด าเนินการได้ดงันี้  
4.1  โอนผ่านระบบ  Bill Payment รหัสตามที่ สสอค. ให้ไว้  หรือ ทาง บมจ.ธนาคารกรงุไทย  สาขา นนทบุรี  

           ชื่อบัญชี”สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย” เลขที่ 108-0-67950-2         
4.2 ส่งส าเนารายการโอนเงินทางระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ (E-document)  หรือ ทางโทรสารหมายเลข  
       02-4961338   หรือทาง  E-mail:ftsc.coop1@gmail.com 

5. การรบัรูก้ารคงสภาพสมาชิก 
     5.1 สมาคมจะรับรู้การเป็นสมาชิกนับแต่วนัที่สมาคมได้รับช าระเงนิค่าสมัคร ค่าบ ารงุรายปี เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า  
               พร้อมรายช่ือสมาชิกแล้วเท่านั้น 

               5.2 สมาคม จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการอนุมัตใิห้เป็นสมาชิก ทาง เวบ็ไซต์  http:/www.thaiftsc.com 
                     และหนังสอืแจ้งศนูย์ประสานงานทาง E-document  หรือทาง E-mail หรือทางไปรษณยี์   
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 
 

         ประกาศ   ณ   วนัที่ 1 มิถุนายน     พ.ศ. 2561 
 
   

                  
  

(นายอทุยั  ศรีเทพ) 
นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย 



สสอค.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ตเลขที่ พิเศษ 9/2557

ปณศ.บ�งกรวย

Cremation Association for The Federation of Thai Teacher’s Credit and Savings Cooprative Members (CWFTC)

“สสอค.สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย...”


