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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ทหาร
เรื่ อง
การเปิ ดรับสมัครสมาชิก (รอบพิเศษ/2562)
**************************************
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 51(1) แห่ งข้อ บังคับ สสอท. พ.ศ. 2561 และ (แก้ไ ขครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562
กับมติคณะกรรมการ สสอท. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 จึงออกประกาศเพื่อเปิ ดรับสมัครสมาชิก
สสอท. (รอบพิเศษ/2562) ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ท หาร
เรื่ อง เปิ ดรับสมัครสมาชิก สสอท. (รอบพิเศษ/2562)”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62
ข้ อ 3 บรรดาประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ ซึ่ งขัดหรื อ
แย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 ผูส้ มัครเป็ นสมาชิก สสอท. ตามประกาศนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5
ข้ อ 5 คุณสมบัติของผูส้ มัคร
5.1 สมาชิกสามัญ
5.1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารซึ่ งเป็ นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลอาสาสมัคร
อาสาสมัครทหารพรานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร หรื อเจา้ หน้าที่สมาคม
5.1.2 เฉพาะผู้ที่มีอายุ 57 - 70 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2492 - 2505) เท่ านั้น
5.1.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
5.1.4 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก่อน 1 มกราคม 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่สมัคร
5.2 สมาชิกวิสามัญ
5.2.1 เป็ นบุคคลซึ่ งเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรื อ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่บรรลุ
นิติภาวะของสมาชิกสามัญ
5.2.2 เฉพาะผู้ที่มีอายุ 57 - 70 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2492 - 2505) เท่ านั้น
5.2.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
5.3 เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพ “สมบูรณ์แข็งแรง” และปราศจากโรค ดังนี้
5.3.1 มะเร็ง
5.3.2 หัวใจ
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5.3.3 วัณโรคปอด
5.3.4 ไต
5.3.5 เอดส์ หรื อภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
5.4 ต้อ งไม่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ “สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ อื่ น ” มาก่ อ น เนื่ อ งจาก สสอท.
มีความประสงค์ที่เปิ ดรับสมัครรอบพิเศษ/2562 นี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และครอบครัวที่พลาด
โอกาสในการเป็ นสมาชิก สสอท. ที่ผา่ นมา
ข้ อ 6 เอกสารประกอบการสมัคร มีดงั นี้
6.1 ใบสมัคร (สสอท.1) *สี ฟ้า สาหรับสมาชิกสามัญ หรื อใบสมัคร (สสอท.1/1) *สี ชมพู สาหรับสมาชิกวิสามัญ
(จะต้ องกรอกข้ อความต่ างๆ ในใบสมัครด้ วยตนเอง เท่ านั้น)
6.2 หนังสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท.3) สาหรับสมาชิกสามัญ หรื อ หนังสือแสดง
เจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท. 3/1) สาหรับสมาชิกวิสามัญ (จะต้ องกรอกข้ อความต่ างๆ ในหนังสื อด้ วยตนเอง
เท่ านั้น)
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผูส้ มัคร
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร
6.5 ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้น 1 จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาล (รายละเอียด
ตามข้อ 11)
6.6 ผลการตรวจเลือด (BUN , Creatinine , eGFR และ HIV) และผลการตรวจ EKG จะต้องมี
ตราประทับของสถานพยาบาลที่ตรวจ
6.7 ฟิ ล์ม X-Ray หรื อ แผ่น CD X-Ray จะต้อ งมี ใบรายงานผลประกอบด้วย พร้อ มประทับ
ตราของสถานพยาบาลที่ตรวจ
6.8 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรเจา้ หน้าที่ของรัฐของผูร้ ับเงินสงเคราะห์ทุกคน
6.9 สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับเงินสงเคราะห์ทุกคน
6.10 สาเนาหน้าสมุ ดบัญชี เงินฝาก “ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรั พย์ ”
ของผูส้ มัคร เท่านั้น
6.11 สาเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ
6.11.1 สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ผสู ้ มัครเป็ นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ
6.11.2 หนัง สื อ รั บ รองของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ้น สั ง กัด รั บ รองการเป็ นสมาชิ ก ก่ อ น
วันที่ 1 มกราคม 2558 พร้อมตราประทับของสหกรณ์ที่รับรอง
6.11.3 หนังสือรับรองจากหน่ วยงานทางการปกครอง ว่าเป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ น
อุปการะเลี้ยงดู (ตามแบบ สสอท.17)
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับต้อง “รับรองสาเนาถูกต้ อง” โดยเจ้าของสาเนาเอกสารฉบับนั้นๆ เท่านั้น
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ข้ อ 7 การสมัคร
7.1 จะต้องเขียนใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 6 ด้ วยตนเอง เท่านั้น
(หากตรวจพบ หรื อ ปรากฏในภายหลัง มิ ไ ด้ส มัค รด้ว ยตนเอง จะต้อ งพ้น สมาชิ ก ภาพและไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใดๆ)
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตน้ สังกัดของสมาชิกสามัญซึ่งเป็ นศูนย์ประสานงานของ สสอท.
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สามัญของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ที่ มิไ ด้ เ ป็ นศู นย์ป ระสานงาน ให้ส มัค ร
โดยตรง ณ ที่สานักงานของสมาคม ชั้น 2 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ไทย
เลขที่ 199/8 ถนนนครอินทร์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (ติดกับอาคารชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
7.2 การชาระเงินค่าสมัคร ผูส้ มัครจะต้องชาระเงินสด จานวน 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้ อยบาท
ถ้ วน) ดังนี้
7.2.1 ค่าสมัคร
7.2.2 ค่าบารุ งรายปี
7.2.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

จานวน 40 บาท
จานวน 40 บาท
จานวน 2,020 บาท

ข้ อ 8 ผูส้ มัครที่เคยเป็ นสมาชิก สสอท. แต่พน้ จากสมาชิกภาพ จะต้องชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างจ่าย
เพิม่ เติมจากข้อ 7.2 ดังนี้
รอบสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ
(ไม่ ส่งเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า)

เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าค้ างจ่ ายศูนย์ ประสานงาน
ต้ องเก็บจากสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ และกลับเข้ าสมัคร รอบพิเศษ 2
พ้ นสภาพปี 2555
ณ 31 ธ.ค. 54

พ้ นสภาพปี 2556
ณ 31 ธ.ค. 55

พ้ นสภาพปี 2557
ณ 31 ธ.ค. 56

พ้ นสภาพปี 2558
ณ 31 ธ.ค. 57

พ้ นสภาพปี 2559
ณ 31 ธ.ค. 58

พ้ นสภาพปี 2560
ณ 31 ธ.ค. 59

80.00
-

1,270.00
1,350.00
1,270.00
470.00

1,420.00
1,500.00
1,420.00
620.00

200.00
280.00
200.00
-

170.00
250.00
170.00
170.00

243.63
324.63
243.63
302.12

รอบ 2/2555

-

400.00

550.00

-

170.00

302.12

รอบ
รอบ
รอบ
รอบ

3/2555
4/2555
2/2556
3/2556

-

440.00
-

610.00
780.00
-

80.00
-

170.00
240.00
170.00
170.00

302.12
375.82
302.12
302.12

รอบ 4/2556

-

-

400.00

-

170.00

302.12

สมาชิกวิสามัญ รอบ 1/2556

-

-

-

-

170.00

302.12

สมาชิกวิสามัญ รอบ 2/2556

-

-

400.00

-

170.00

302.12

รอบ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 /2557
รอบ 1/2558
รอบ 2 , 3 , 4 , 5 , 6/2558
รอบ 1/2559

-

-

-

-

170.00
170.00
-

302.12
302.12
147.62
147.62

รอบ
รอบ
รอบ
รอบ

1/2554
2/2554
3/2554
1/2555
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ข้ อ 9 แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครต้องเป็ นไปตามแบบที่สมาคมกาหนด โดยรับได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ต้นสังกัดที่เป็ นศูนย์ประสานงานของ สสอท. ขณะแจ้งความประสงค์ที่จะสมัคร และจะต้องเขียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประสานงาน
ข้ อ 10 ผูอ้ อกใบรับรองแพทย์ตาม ข้อ 6.5 จะต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึ งขึ้นทะเบียนรับใบอนุ ญาต ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของสถานพยาบาลภาครัฐ หรื อสถานพยาบาลของกองทัพ เท่านั้น
ข้ อ 11 ให้แพทย์ผอู ้ อกใบรับรองแพทย์ จะต้องรับรองว่า ขณะตรวจร่ างกายผูป้ ระสงค์จะสมัคร เข้าเป็ น
สมาชิก สสอท. ตามประกาศนี้ เป็ น “ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง”
ใบรั บ รองแพทย์ที่ แ พทย์อ อกให้ ต ามวรรคหนึ่ ง จะต้อ งมี ต ราประทับ ของโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลนั้นๆ โดยให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่ เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้มีการตรวจร่ างกาย ถึงวันที่สมัคร
ข้ อ 12 ผูใ้ ดแสดงข้อความอันเป็ นเท็จเกี่ ยวกับคุณสมบัติและหรื อ เอกสารใด ๆ ประกอบการสมัครตามที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ เพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการสมัครเป็ นสมาชิ ก สสอท. ของบุคคลนั้น ให้ตกเป็ นโมฆะ
และไม่ได้รับสิทธิสงเคราะห์ตามข้อบังคับ สสอท.
ข้ อ 13 คณะกรรมการ สสอท. จะพิจารณาและรับรองผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ให้ได้รับสิ ทธิ์สงเคราะห์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป โดยจะประกาศให้ทราบผ่านศูนย์ประสานงานที่รับสมัคร
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
อนึ่ ง สสอท. จะไม่ส่งคืนเงินค่าสมัคร ของผูส้ มัครที่ สสอท. ไม่รับเข้าเป็ นสมาชิก แต่จะส่ งคืน
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบารุ งรายปี ภายในวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 เข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) ของผูส้ มัคร
ข้ อ 14 กรณี ที่มี การตีความหรื อวินิจฉัยชี้ ขาด ให้เป็ นอ านาจของคณะกรรมการ สสอท. และถือเป็ นอัน
สิ้นสุด
ข้ อ 15 ให้นายก สสอท. รักษาการตามประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบ และถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน

พ.ศ. 2562

พลเรื อโท
(บงกช ผาสุข)
นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

