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ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ทหาร
ว่ าด้ วย บัตรประจาตัวสมาชิก และใบต้ อนรับสมาชิก พ.ศ. 2563
**************************************************

โดยที่ เ ห็ น เป็ นการสมควรให้ย กเลิ ก ระเบี ย บ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพย์ทหาร ว่าด้วย บัตรประจาตัวสมาชิ ก พ.ศ. 2557 และให้กาหนดระเบียบ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ว่าด้วย บัตรประจาตัวสมาชิก และใบต้อนรับสมาชิก พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในข้อ 51 (2) แห่ งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ทหาร พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์ทหาร ครั้งที่ 4/2563 (วาระเร่ งด่วน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
ว่าด้วย บัตรประจาตัวสมาชิก และใบต้อนรับสมาชิก พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิ ก ระเบียบสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ท หาร ว่าด้ว ย
บัตรประจาตัวสมาชิก พ.ศ. 2557
บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่งหรื อข้อตกลง อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ทหาร
“ศูนย์ประสานงาน” หมายความว่า ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
“บัต รประจ าตัว สมาชิ ก ” หมายความว่า บัต รประจ าตัว ของสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
“ใบต้อนรับสมาชิ ก ” หมายความว่า ใบต้อ นรับของสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร
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ข้อ 5 เมื่ อ คณะกรรมการมี มติ รั บเป็ นสมาชิ กโดยมี ประกาศสมาคมแล้ว สมาคมจะออกบัตร
ประจาตัวสมาชิก และใบต้อนรับ สมาชิกให้แก่ สมาชิกใหม่ทุกคน บัตรประจาตัวสมาชิกและใบต้อ นรับ
สมาชิกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสมาคม
ข้อ 6 บัตรประจาตัวสมาชิกให้ไว้เพือ่ เป็ นหลักฐานในการติดต่อกับสมาคม โดยสมาชิกไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถใช้ได้ตลอดชีพ
ข้อ 7 หากสมาชิ กมีความประสงค์ที่จะขอให้สมาคมออกบัตรประจาตัวสมาชิ กหรื อใบต้อนรับ
สมาชิกใหม่ ให้ยนื่ คาร้องขอตามแบบ สสอท.18 ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยแนบสาเนาเอกสารทางราชการ
ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมบัตรสมาชิกเดิม ส่วนใบต้อนรับจะออกให้เหมือนใบแรก
ข้อ 8 กรณี ที่สมาชิกลาออก ให้ออก หรื อพ้นสมาชิกภาพ ให้นาบัตรประจาตัวสมาชิกส่งคืนให้แก่
สมาคมในโอกาสแรก
ข้อ 9 เมื่อสมาคมได้ออกบัตรประจาตัวสมาชิก และใบต้อนรับสมาชิกตามข้อ 5 แล้ว ให้ศูนย์
ประสานงานทาหน้าที่แจกจ่าย และทาบัญชีคุมให้เรี ยบร้อย
ข้อ 10 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
ข้อ 11 ให้นายกสมาคมเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม

พ.ศ. 2563

พลเรื อโท
(บงกช ผาสุข)
นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

แนบท้ายระเบียบฯ ว่าด้วย บัตรประจาตัวสมาชิก และใบต้อนรับสมาชิก พ.ศ. 2563

สสอท. 18

แบบบริ จาคเงินขอมีบตั รประจาตัวสมาชิ กและใบต้อนรับ สสอท. (ใหม่)
วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ................
เรื่ อง

ขอมีบตั รประจาตัวสมาชิกและใบต้อนรับ สสอท. (ใหม่)

เรี ยน ผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงาน
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย หลักฐานการโอนเงินบริจาค (Payin Slip 2)

จานวน 1 ฉบับ

ด้ว ย นาย / นาง / นางสาว / ยศเต็ม ................................................................ .................................
สมาชิก สสอท. เลขทะเบียนฌาปนกิจ ................................ ขอให้ทาง สสอท. จัดทา
บัตรประจาตัวสมาชิก โดยยินดีบริ จาค เป็ นเงินจานวน .......... บาท (....................................)
ใบต้อนรับ สสอท. โดยยินดีบริ จาค เป็ นเงินจานวน .......... บาท (....................................)
เนื่ องจาก .................................................................................................................... และยินดีบริ จาค
เงินจานวน ....................... บาท (...................................................) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพือ่ กรุ ณาดาเนินการให้ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ...................................................................
(...................................................................)
สมาชิก สสอท.

เรี ยน นายก สสอท.

เพือ่ กรุ ณาออกบัตรประจาตัวสมาชิกและใบต้อนรับ สสอท. (ใหม่) ให้สมาชิกต่อไป
ประทับตรา
ศูนย์
ประสานงาน

ลงชื่อ ............................................................ ผูจ้ ดั การ ศูนย์ฯ
(.............................................................)
………./………./……….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ ................................................................. เจ้าหน้าที่ สสอท.
(..............................................................)
................. / ............... / .................

อนุมัติฯ  ไม่ อนุมัติฯ
ลงชื่อ .................................................................
(..............................................................)
นายก สสอท.
................. / ............... / .................

