
 
 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
เรื่อง 

การปฏิบัติของศูนย์ประสานงานรอบต่อสมาชิกภาพปี 2566 

***************************** 
เพื่อให้การปฏิบัติของศูนย์ประสานงานรอบต่อสมาชิกภาพปี  2566  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ครั้งที่  1   ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2565   ให้ศูนย์ประสานงานดำเนินการแจ้งสมาชิกในสังกัด            

(เป็นส่วนรวม)  ทางสื่อต่าง ๆ  เช่น  ออกประกาศศูนย์ประสานงาน  สื่อวิทยุภายใน  หนังสือเวียน   ฯลฯ  เป็นต้น         
ให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และค่าบำรุงรายปี  จำนวนเงินตามประกาศ สสอท. ลง 27 กรกฎาคม 2565  
เรื่องเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารอบต่อสมาชิกภาพ ประจำปี 2566   ภายในวันอังคารที่  15  พฤศจิกายน 2565 

2. หากสมาชิกยังชำระเงินไม่ครบ  หรือยังไม่มาชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ  1  ให้ดำเนินการ
ครั้งที่  2  โดยแจ้งสมาชิกในสังกัด  (เป็นส่วนรวม)  ทางสื่อต่าง ๆ  ตั้งแต่วันพุธที่  16  พฤศจิกายน  2565   
ให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และค่าบำรุงรายปี   ภายในวันพธุที่   30  พฤศจิกายน 2565 

3. หากยังมีสมาชิกที่ชำระเงินไม่ครบหรือยังไม่มาชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และค่าบำรุงรายปี   
ตามข้อ 2 ให้ศูนย์ประสานงานดำเนินการครั้งที่  3   โดย “ส่งหนังสือถึงตัวสมาชิกทางไปรษณีย์แบบตอบรับ” 
(โดยใช้ เงินของศูนย์ประสานงานที่   สสอท. ส่งให้เป็นค่าใช้จ่ายทุกเดือน ) ไปยังที่อยู่ของสมาชิกที่แจ้งไว้     
กำหนดให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และค่าบำรุงรายปี  ภายในวันพฤหัสบดีที่   15   ธันวาคม 2565  
เวลา  12.00 น.   (วันสุดท้าย) 

4. ภายในวันอังคารที่   20  ธันวาคม 2565  เวลา  12.00 น.    ให้ศูนย์ประสานงานดำเนินการ   
ดังนี้ 

4.1  ส่งแบบรายงานรอบต่อสมาชิกภาพปี 2565  (สสอท.19  ตัวอย่างตามที่แนบ 1)  เข้าระบบ 
ให้เรียบร้อย  หรือ 

4.2  สอ.  ที่ปิดบัญชีประจำปี ณ  31 ธันวาคม 2565  ให้จัดทำหนังสือขออนุมัติชำระเงินรอบต่อ
สมาชิกภาพ ปี 2566 ล่าช้า   เข้าระบบ ให้เรียบร้อย   (ตัวอย่างตามที่แนบ 2) 

4.3  ส่งรายชื่อสมาชิกที่ไม่ส่งเงินคงสภาพ   (จะต้องตรงกับในระบบ)  พร้อมใบตอบรับทาง
ไปรษณีย์ให ้  สสอท. (ตัวอย่างตามที่แนบ 7) ทาง ตู้ปณ.31  ปณ.บางกรวย   อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี    11130 
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5. ภายในวันศุกร์ท่ี  23  ธันวาคม  2565  เวลา 12.00 น.   ให้ศูนย์ประสานงานดำเนินการดังนี ้

5.1  ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และค่าบำรุงรายปี   ของสมาชิกที่เก็บได้ให้  สสอท.  และโหลด
แบบส่งเงิน  Bill  Payment เข้าระบบ ให้เรียบร้อย  แบบส่งเงินที่ต้องโหลดไปชำระเงิน  ดังนี้ 

5.1.1  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยใช้แบบส่งเงิน  Payin  Slip 1 (ตัวอย่างตามที่แนบ 3) 
5.1.2  เงินค่าบำรุงรายปี  โดยใช้แบบส่งเงิน     Payin  Slip 2 (ตัวอย่างตามที่แนบ 4) 

5.2  ส่งแบบส่งเงิน (สสอท.19/1   ตัวอย่างตามที่แนบ 5  และ สสอท.19/2   ตัวอย่างตาม 
ที่แนบ 6) และเอกสารตามข้อ 5.1   เข้าระบบให้เรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่  23 ธันวาคม  2564   เวลา  12.00  น.  

 
*หมายเหตุ     
สอ. ที่ปดิบัญชีประจำป ีณ  31 ธันวาคม  2565  ซึ่งจะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบำรุงรายปี  

จากเงินปันผลและหรือเฉลี่ยคืน  ให้ส่งเงินดังกล่าวถึง  สสอท.  ภายในวันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  2566   
โดยจะต้องรับผิดชอบยอดเงินตามจำนวนสมาชิกข้อ  4.1 

สมาชิกที่ ไม่ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  จะไม่ได้รับสิทธิ์สงเคราะห์ตั้งแต่วันที่    
1 มกราคม 2566    เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  หากต้องการที่จะรับสิทธิ์   ต้องดำเนินการอุทธรณ์ ซึ่งจะประกาศให้
ทราบในโอกาสต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

               ประกาศ     ณ    วันที่         5       สิงหาคม    พ.ศ.   2565 

     พลเอก 

(สุรินทร์  แพโต) 
นายกทำการแทนนายกสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 
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