Line@
Line@ ที่มีใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็ นแบบ Active สามารถโต้ตอบกันได้
แบบที่ 2 เป็ นแบบ Passive ใช้รับข่าวสารด้านเดียว
Line@ ของ สสอท. เป็ นแบบ Passive คื อ สสอท. จะเป็ นผู้
ส่ งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาชิกในกลุ่ม
รั บ ทราบ ส่ ว นสมาชิ ก สามารถจะมี ค าถามกลับ ไปใน Line@
ของ สสอท. ซึ่ งจะไม่ได้รับคาถามในทันที แต่จะได้รับข้อความ
ตอบ “ขอบคุณสาหรับข้อความขออภัย เราไม่สามารถตอบกลับผูใ้ ช้
เป็ นส่ ว นตัว ได้จ ากบัญ ชี น้ ี โทรสอบถามข้อ มูล เพิ่มเติ มได้ที่ เบอร์
02-496-1056”
ขอความกรุ ณาเพื่ อ นสมาชิ ก ในกลุ่ ม Line@ ของ สสอท.
งดส่ งสติ๊กเกอร์ สวัสดี หรื อรู ปภาพใดๆ เข้าไป โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ น
กรรมการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสามารถดึงเข้า
กลุ่ ม ไลน์ “ผู้จ ัด การ + เจ้า หน้ า ที่ ศูน ย์ป ระสานงาน สสอท.”
เพียงกลุ่มเดียวก็เพียงพอแล้ว
ปัจจุบนั ณ 30 มิถุนายน 2561 มีสมาชิกในกลุ่ม “Line@” ของ
สสอท. จานวน 2,399 ราย
ได้คดั เลือกคาถามใน Line@ ของ สสอท. ที่มีสมาชิกส่ งเข้าไป
สอบถามซ้ าๆ กัน ดังนี้
ถาม : เอกสารประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง
ตอบ : 1) ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาบัต ร
เจ้าหน้าที่ของรัฐของผูส้ มัคร
2) สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
3 ) ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์ แ ผ น ปั จ จุ บั น ชั้ น 1 (จ า ก
สถานพยาบาลของรัฐตามหฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล) อายุไม่
เกิน 30 วัน ณ วันสมัคร
4) ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาบัต ร
เจ้าหน้าที่ของรัฐของผูจ้ ดั การศพ และผูร้ ับเงินสงเคราะห์ทุกคน

หน้ า 4
5) ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นของผู้จ ั ด การศพ และผู้รั บ เงิ น
สงเคราะห์ทุกคน
6) ส าเนาเอกสารประกอบอื่ น ๆ (ส าเนาทะเบี ย นสมรส ,
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล , หลักฐานแสดงการเป็ นสมาชิก สอ.สาหรับ
ผูส้ มัค รที่ สอ.ต้นสังกัดไม่ได้เป็ นศูนย์ประสานงาน , สาเนาหน้าสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารต่ างๆ เจ้าตัว จะต้อ งเป็ นผูร้ ั บรอง
สาเนา
ถาม : สมาชิกของ สสอท. จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
ตอบ : สมาชิกของ สสอท. มี 2 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ จะต้อง
1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
1.2 บรรลุนิติภาวะ
1.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
2. สมาชิกวิสามัญ จะต้อง
2.1 เป็ นบิดา มารดา หรื อคู่สมรส
2.2 บุตรที่บรรลุนิติภาวะ
2.3 เช่นเดียวกับข้อ 1.3 และข้อ 1.4
หมายเหตุ อายุผสู้ มัครเป็ นไปตามประกาศของ สสอท.
ถาม : ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ตอ้ งชาระให้ สสอท. มีอะไรบ้าง
ตอบ : 1) ค่าบารุ งประจาปี ปี ละ 40 บาท (จ่ายเมื่อสมัครหรื อวันที่ต่อ
สมาชิกภาพของปี ต่อไป
2) ค่าสมัคร 40 บาท (ค่าสมัครจะไม่คืนให้หากผูส้ มัครไม่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการ หรื อไม่ได้รับสิ ทธิเป็ นสมาชิก)
3) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามประกาศของ สสอท. ซึ่งแต่ละ
รอบที่ สสอท. รับสมัคร (แต่ละรอบจะไม่เท่ากัน) โดย สสอท. จะรับ
สมัครสมาชิกเดือนเว้นเดือน
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