1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561
“เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561”
สสอค.เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ ทั้งสามัญและสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัคร
พร้อมชาระเงิน 4,860 บาท ณ ศูนย์ประสานงาน สสอค.สหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิก หรือ สมัครตรงที่สานักงาน
สสอค.ชั้น5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เลขที่ 199 ม.2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-4961337

อายุ 51-60 ปี ยกเว้นเงินค่าบริจาค
1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณ์ หรือ
2. คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา ของสมาชิกสามัญ สสอค. หรือ
3. สมาชิกสามัญกลุ่มวิชาชีพอื่น และ อายุไม่เกิน 60 ปี (นับตามปีปฏิทิน)
1. ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐ
2. สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของตนเองรวมถึงผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท + ค่าสมัคร 20 บาท + ค่าบารุง 40 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,860 บาท

สสอค. จดทะเบียนก่อตั้งเมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
อยู่ใต้ พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ควบคุมกับโดย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์

ลาดับที่ 154 /2561

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
เรื่อง การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ
อายุระหว่าง 51- 60 ปี เป็ นกรณีพเิ ศษ เนือ่ งในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

-----------------------------------------------------โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เห็นชอบ
ให้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิก
สมทบ ประเภทคู่สมรส บุตร บิดา–มารดา ของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์เป็ นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (วันแม่แห่งชาติ) ปี 2561 โดยมีเงือ่ นไขดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
1.1 สมาชิกประเภทสามัญ ได้ แก่บุคคลที่มีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นสมาชิก ประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ตี นสังกัด หรือ
(2) สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
(3) มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี นับตามปี ปฏิทนิ (ระหว่างปี 2510 – 2501)
1.2 สมาชิกประเภทสมทบ ได้ แก่บุคคลที่มีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นคู่สมรสของสมาชิก สสอค.ประเภทสามัญ สสอค. หรือ
(2) เป็ น บุตรของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ ที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือ
(3) เป็ น บิดา- มารดา ของสมาชิก ประเภทสามัญ และ
(4) มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี นับตามปี ปฏิทนิ (ระหว่างปี 2510 – 2501)
2. หลักฐานการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกผู้สมัครต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี้อย่างละ 2 ฉบับ
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่รัฐ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
2.3 สาเนาใบสาคัญแสดงการสมรส (ถ้ ามี) กรณีผ้ ทู ่ขี อใช้ คานาหน้ านาม “นางสาว”
หรือ ใช้ นามสกุลเดิม ต้ องแนบ แบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้
2.4 สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ ามี)
2.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน ( จานวน 1 ฉบับ )
2.6 กรณีสมาชิกรับตรง นอกจากเอกสารตามข้ อ 2.1— 2.5 แล้ ว ต้ องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกประเภทสามัญ หรือสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ ต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ เช่น
ก. หนังสือรับรองการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรือ
ข. สาเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือ
ค. สาเนาใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้
(2) คู่สมรส บุตร และบิดา-มารดา ของ สมาชิกสามัญ สสอค. ต้ องเอกสารมีการรับรองของสมาชิก
สามัญ สสอค. ที่เกี่ยวข้ องรายนั้นด้ วย
/ 3. การรับสัมคร...

3. การรับสมัคร
3.1 กาหนดระยะเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
3.2 สถานที่รบั สมัครกาหนดไว้ ดงั นี้
(1) ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ตน้ สังกัดของสมาชิก หรือ
(2) สมัครตรงที่สานักงาน สสอค. ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจากัด (ชสอ.)
เลขที่199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
3.3 ยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่ สสอค. กาหนดและชาระเงินดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า 20 บาท
(2) ค่าบารุงรายปี 40 บาท
(3) เงินสงเคราะห์ ( ล่วงหน้ า) 4,800 บาท รวมทั้งสิ้ น 4,860 บาท
4. การโอนเงินสงเคราะห์ และค่าบารุง ให้สมาคม ดาเนินการได้ ดงั นี้
4.1 โอนผ่านระบบ Bill Payment รหัสตามที่ สสอค. ให้ ไว้ หรือ ทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา นนทบุรี
ชื่อบัญชี”สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย” เลขที่ 108-0-67950-2
4.2 ส่งสาเนารายการโอนเงินทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) หรือ ทางโทรสารหมายเลข
02-4961338 หรือทาง E-mail:ftsc.coop1@gmail.com
5. การรับรูก้ ารคงสภาพสมาชิก
5.1 สมาคมจะรับรู้การเป็ นสมาชิกนับแต่วนั ที่สมาคมได้ รับชาระเงินค่าสมัคร ค่าบารุงรายปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ า
พร้ อมรายชื่อสมาชิกแล้ วเท่านั้น
5.2 สมาคม จะประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการอนุมัตใิ ห้ เป็ นสมาชิก ทาง เว็บไซต์ http:/www.thaiftsc.com
และหนังสือแจ้ งศูนย์ประสานงานทาง E-document หรือทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน

พ.ศ. 2561

(นายอุทยั ศรีเทพ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สสอค.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรั พย์ครู ไทย

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

“สสอค.สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย...”

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 9/2557
ปณศ.บางกรวย

