
 
 

 
 
 

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
เร่ือง 

การปฏิบัติของศูนย์ประสานงานรอบต่อสมาชิกภาพปี 2565 

***************************** 
เพื่อให้การปฏิบัติของศูนยป์ระสานงานรอบต่อสมาชิกภาพปี  2565  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

จึงให้ปฏิบติัดงัน้ี 
1. คร้ังที่  1   ก่อนส้ินเดือนตุลาคม 2564    ให้ศูนย์ประสานงานด าเนินการแจ้งสมาชิกในสังกัด            

(เป็นส่วนรวม)  ทางส่ือต่างๆ  เช่น  ออกประกาศศูนยป์ระสานงาน  ส่ือวิทยุภายใน  หนังสือเวียน   ฯลฯ  เป็นตน้         
ให้สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า    และค่าบ ารุงรายปี  จ านวนเงินตามประกาศ สสอท. ลง 3 กนัยายน 2564 
เร่ืองเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้รอบต่อสมาชิกภาพ ประจ าปี 2565   ภายในวนัจนัทร์ที่  15  พฤศจิกายน 2564 

2. หากสมาชิกยงัช าระเงินไม่ครบ   หรือยงัไม่มาช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ  1  ให้
ด าเนินการคร้ังที่  2  โดยแจง้สมาชิกในสังกดั  (เป็นส่วนรวม)  ทางส่ือต่างๆ  ตั้งแต่องัคารที่  16  พฤศจิกายน  2564  
ให้สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้  และค่าบ ารุงรายปี   ภายในวนัจนัทร์ที่   30  พฤศจิกายน 2564 

3. หากยงัมีสมาชิกที่ช าระเงินไม่ครบหรือยงัไม่มาช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และค่าบ ารุงรายปี   
ตามข้อ 2 ให้ศูนย์ประสานงานด าเนินการคร้ังที่  3   โดย “ส่งหนังสือถึงตัวสมาชิกทางไปรษณีย์แบบตอบรับ” 
(โดยใช้เงินของศูนย์ประสานงานที่   สสอท. ส่งให้เป็นค่าใช้จ่ายทุกเดือน) ไปยงัที่อยู่ของสมาชิกที่แจ้งไว ้  
ก าหนดให้สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  และค่าบ ารุงรายปี  ภายในวนัพุธที่   15   ธันวาคม 2564  เวลา  
12.00 น.   (วนัสุดทา้ย) 

4. ภายในวันจันทร์ที่   20  ธันวาคม 2564  เวลา  12.00 น.     ให้ศูนยป์ระสานงานด าเนินการ   ดงัน้ี 
4.1  ส่งแบบรายงานรอบต่อสมาชิกภาพปี 2565  (สสอท.19  ตวัอย่างตามที่แนบ 1)  เขา้ระบบ ให้

เรียบร้อย  หรือ 
4.2  สอ.  ที่ปิดบญัชีประจ าปี ณ  31 ธันวาคม 2564  ให้จดัท าหนังสือขออนุมัติช าระเงินรอบต่อ

สมาชิกภาพ ปี 2565 ล่าชา้   เขา้ระบบ ให้เรียบร้อย   (ตวัอยา่งตามที่แนบ 2) 
4.3  ส่งรายช่ือสมาชิกที่ไม่ส่งเงินคงสภาพ   (จะต้องตรงกับในระบบ)  พร้อมใบตอบรับทาง

ไปรษณียใ์ห้   สสอท.(ตวัอยา่งตามที่แนบ 7) ทาง ตูป้ณ.31  ปณ.บางกรวย   อ.บางกรวย    จ.นนทบุรี    11130 
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5. ภายในวันศุกร์ที่  24  ธันวาคม  2564  เวลา 12.00 น.   ให้ศูนยป์ระสานงานด าเนินการดงัน้ี 
5.1  ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   และค่าบ ารุงรายปี     ของสมาชิกที่เก็บได้ให้  สสอท.   และ

โหลดแบบส่งเงิน  Bill  Payment เขา้ระบบ ให้เรียบร้อย  แบบส่งเงินที่ตอ้งโหลดไปช าระเงิน  ดงัน้ี 
5.1.1  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ โดยใชแ้บบส่งเงิน  Payin  Slip 1 (ตวัอยา่งตามที่แนบ 3) 
5.1.2  เงินค่าบ ารุงรายปี  โดยใชแ้บบส่งเงิน     Payin  Slip 2 (ตวัอยา่งตามที่แนบ 4) 

5.2  ส่งแบบส่งเงิน (สสอท.19/1   ตวัอยา่งตามที่แนบ 5  และ สสอท.19/2   ตวัอย่างตามที่แนบ 6) 
และเอกสารตามขอ้ 5.1   เขา้ระบบให้เรียบร้อยภายในวนัศุกร์ที่  24 ธนัวาคม  2564   เวลา  12.00  น.  

 
*หมายเหตุ     
สอ. ที่ปิดบญัชีประจ าปี ณ  31 ธนัวาคม  2564  ซ่ึงจะหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินค่าบ ารุงรายปี  

จากเงินปันผลและหรือเฉลี่ยคืน  ให้ส่งเงินดงักล่าวถึง  สสอท.  ภายในวนัพุธที่  16  มีนาคม  2565  โดยจะตอ้ง
รับผิดชอบยอดเงินตามจ านวนสมาชิกขอ้  4.1 

สมาชิกที่ไม่ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  จะไม่ได้รับสิทธ์ิสงเคราะห์ตั้ งแต่วนัที่            
1 มกราคม 2565    เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป  หากตอ้งการที่จะรับสิทธ์ิ   ตอ้งด าเนินการอุทธรณ์ ซ่ึงจะประกาศให้
ทราบในโอกาสต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด 
 

ประกาศ     ณ    วนัที่      15      กนัยายน    พ.ศ.   2564 

พลเอก 

(สุรินทร์  แพโต) 
นายกท าการแทนนายกสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 
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