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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
เรื่อง
การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 11/2565
**************************************
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 51(1) แห่งข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2565 กับมติที่ประชุมคณะกรรมการ สสอท.
ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 จึงออกประกาศเพื่อเปิดรับสมัครสมาชิก สสอท. รอบ 11/2565 ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี ้ เ รี ย กว่ า “ประกาศสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ท หาร
เรือ่ ง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 11/2565”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2565
ข้อ 3 บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติอื่ นใดที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ผู้สมัครเป็นสมาชิก สสอท. ตามประกาศนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้สมัคร
5.1 สมาชิกสามัญ
5.1.1 เป็นสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ซึ ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ
พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพรานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร หรือเจ้าหน้าที่สมาคม
5.1.2 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2510)
5.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
5.1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
5.2 สมาชิกวิสามัญ
5.2.1 เป็นบุคคลซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
สามัญที่บรรลุนิติภาวะ ตามข้อ 5.1.1
5.2.2 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2510)
5.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
5.2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร

2

ข้อ 6 เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้
6.1 ใบสมัคร (สสอท.1) *สีฟ้า สำหรับสมาชิกสามัญ หรือใบสมัคร (สสอท.1/1) *สีชมพู สำหรับสมาชิกวิสามัญ
(จะต้องกรอกข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น)
6.2 หนังสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท.3) สำหรับสมาชิกสามัญ หรือ หนังสือแสดง
เจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท.3/1) สำหรับสมาชิกวิสามัญ (ต้องกรอกข้อความต่างๆ ในหนังสือด้วยตนเอง เท่านั้น)
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้สมัคร
6.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
6.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 (ตามแบบ สสอท. 2 ที่แนบ โดยสามารถดาวน์ โ หลดได้จาก
www.ca-comil.com) จาก โรงพยาบาลของรัฐพร้อมประทับตรา (รายละเอียดตามข้อ 11) เท่านั้น
6.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน
6.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน
6.8 สำเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ
6.8.1 สำเนาทะเบี ย นสมรส กรณี ผ ู ้ ส มั ค รเป็ น คู ่ ส มรสของสมาชิ ก สามั ญ หรื อ มอบ
เงินสงเคราะห์ให้คู่สมรส
6.8.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล
6.8.3 หนังสือรับรองของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดที่มิได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สสอท.
พร้อมตราประทับของสหกรณ์ สำหรับผู้สมัครสมาชิกสามัญ
6.8.4 หนังสือรับรองจากหน่วยงานทางการปกครอง (ตามแบบ สสอท.17 พร้อมตราประทับ)
ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป สามารถรับรอง
ได้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ออกหนังสือรับรอง
6.9 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
ของผู้สมัครเท่านั้น

**หมายเหตุ

1. สำเนาเอกสารทุกฉบับ เจ้าตัวจะต้องลงนามรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”
2. ศูนย์ประสานงานจะต้องบันทึกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร กับผู้สมัครในขณะที่เขียนใบสมัคร
พร้อมแนบไปพร้อมกับใบสมัคร
3. ผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 6.7 , ข้อ 6.8 และ ข้อ 6.8.2 ทุกฉบับ
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ข้อ 7 การสมัคร
7.1 จะต้องเขียนใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 6 ด้วยตนเอง เท่านั้น
โดยจะต้องบันทึกภาพ ระหว่างการเขียนใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 ภาพ (หากตรวจพบ
หรือปรากฏในภายหลังมิได้สมัครด้วยตนเอง จะต้องพ้นสมาชิกภาพทันทีและไม่ได้รับสิทธิใด ๆ) ที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ต้นสังกัดของสมาชิกสามัญซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานของ สสอท.
ในกรณีที่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มิได้ เป็นศูนย์ประสานงาน ให้สมัครโดยตรง
ณ ที่สำนักงานของสมาคม เลขที่ 124/125 หมู่บ้านนนทรี 5 หมูท่ ี่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (ฝั่งตรงข้ามกับอาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด) เพียงแห่งเดียว
เท่านั้น ในวันราชการเวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. (หยุดพัก 12.00 - 13.00 น.)
7.2 การชำระเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญของ สสอท. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ดังนี้
7.2.1 ค่าสมัคร
จำนวน
100 บาท
7.2.2 ค่าบำรุงรายปี
จำนวน
50 บาท
7.2.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวน 4,800 บาท
รวมเป็นเงินที่ผู้สมัครจะต้องจ่ายทั้งสิ้น 4,950 บาท (สี่พนั เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ข้อ 8 ผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิก สสอท. แต่พ้นจากสมาชิกภาพ จะต้องชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างจ่าย
เพิ่มเติมจากข้อ 7.2
ข้อ 9 แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นไปตามแบบที่สมาคมกำหนด โดยรับได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงานของ สสอท. ขณะแจ้งความประสงค์ที่จะสมัคร และจะต้องเขียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประสานงาน
ข้อ 10 ผู้ออกใบรับรองแพทย์ตาม ข้อ 6.5 จะต้องเป็นแพทย์ซึ่งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของโรงพยาบาลภาครัฐ หรือโรงพยาบาลของกองทัพ เท่านั้น
ข้อ 11 แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ จะต้องรับรองว่า ขณะตรวจร่างกายผู้ประสงค์จะสมัคร เข้าเป็น
สมาชิก สสอท. ตามประกาศนี้ เป็น “ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง”
ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ออกให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลนั้น ๆ โดยให้มีผล
บังคับใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการตรวจร่างกาย ถึงวันที่สมัคร
ข้อ 12 ผู้ใดแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและหรือ เอกสารใด ๆ ประกอบการสมัครตามที่
กำหนดไว้ใ นประกาศนี ้ เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งสิ ท ธิ ใ นการสมั ค รเป็น สมาชิ ก สสอท. ของบุ ค คลนั ้น ให้ ต กเป็ นโมฆะ
และไม่ได้รับสิทธิ์สงเคราะห์ตามข้อบังคับ สสอท.
ข้อ 13 คณะกรรมการ สสอท. จะพิจารณาและรับรองผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ได้รับสิทธิ์สงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะประกาศให้ทราบผ่านศูนย์ประสานงานที่รับสมัคร
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้สมัครตรงให้ติดตามทาง www.ca-comil.com
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อนึ่ง สสอท. จะไม่ส่งคืนเงินค่าสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับของผู้สมัครที่ สสอท. ไม่รับเข้า
เป็นสมาชิก แต่จะส่งคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบำรุงรายปี ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566 เข้าบัญชีธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ของผู้สมัคร
ข้อ 14 กรณีที่มีการตีความหรือวินิจฉัยชี้ขาดการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
สสอท. ตามข้อบังคับฯ และถือเป็นอันสิ้นสุด
ข้อ 15 ให้นายก สสอท. รักษาการตามประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่
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ตุลาคม พ.ศ. 2565

พลเอก
( สุรินทร์ แพโต )
นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
**หมายเหตุ เริ่มรอบ 8/2565 เป็นเดือนแรกที่ทำการรับสมัครทุกเดือน (สิงหาคม 2565) รอบปรับตามเดือน ตามปีปฏิทิน

