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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 

เร่ือง 

การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ   2/2565 

************************************** 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 51(1)  แห่งขอ้บงัคบั สสอท.  พ.ศ. 2562  กบัมติที่ประชุมคณะกรรมการ สสอท.  

คร้ังที่  14/2564  เมื่อวนัที่  25  ธนัวาคม  2564  จึงออกประกาศเพื่อเปิดรับสมคัรสมาชิก สสอท.  รอบ  2/2565  ดงัน้ี 

 ข้อ  1  ประกาศน้ีเรียกว่า   “ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร                   

เร่ือง  การเปิดรับสมคัรสมาชิก  รอบ   2/2565” 

 ข้อ  2  ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  4 - 31 ม.ค. 65 

 ข้อ  3  บรรดาประกาศ  ค าส่ัง หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบติัอื่นใดที่ก  าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี  ซ่ึงขดัหรือ

แยง้กบัประกาศน้ีให้ใชป้ระกาศน้ีแทน 

 ข้อ  4  ผูส้มคัรเป็นสมาชิก สสอท.  ตามประกาศน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้  5 

 ข้อ  5  คุณสมบตัิของผูส้มคัร 

  5.1  สมาชิกสามัญ 

   5.1.1   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  ซ่ึงเป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง   พนักงานราชการ              

พลอาสาสมคัร  อาสาสมคัรทหารพรานของสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร  หรือเจา้หนา้ที่สมาคม 

   5.1.2  อายุไม่เกิน  55  ปี  (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.  2510) 

   5.1.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

   5.1.4  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ณ  วนัสมคัร 

  5.2  สมาชิกวิสามัญ 

   5.2.1  เป็นบุคคลซ่ึงเป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก

สามญัที่บรรลุนิติภาวะ  ตามขอ้  5.1.1 

   5.2.2  อายุไม่เกิน  55  ปี  (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.  2510) 

   5.2.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

   5.2.4  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ณ  วนัสมคัร 
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 ข้อ  6   เอกสารประกอบการสมคัร   มีดงัน้ี 

  6.1  ใบสมคัร (สสอท.1)  *สีฟ้า  ส าหรับสมาชิกสามญั หรือใบสมคัร (สสอท.1/1)  *สีชมพู  ส าหรับสมาชิกวิสามญั   
(จะต้องกรอกข้อความต่างๆ   ในใบสมัครด้วยตนเอง  เท่านั้น) 

  6.2  หนงัสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์  (สสอท.3)  ส าหรับสมาชิกสามญั หรือ หนงัสือแสดง
เจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท. 3/1)  ส าหรับสมาชิกวิสามญั  (จะต้องกรอกข้อความต่างๆ  ในหนังสือด้วยตนเอง  
เท่านั้น) 

  6.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจา้หนา้ที่ของรัฐของผูส้มคัร 
  6.4  ส าเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร 
  6.5  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  ชั้น 1  (ตามแบบ  สสอท. 2 ที่แนบ   โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
www.ca-comil.com)  จาก   โรงพยาบาลของรัฐพร้อมประทับตรา  (รายละเอียดตามขอ้ 11)  เท่านั้น 
  6.6  ผลการตรวจเลือดที่แสดงค่า AFP , CA19-9 , BUN , Creatinine , eGFR , HIV , PSA (ผูช้าย) 
และ CA125 (ผูห้ญิง)  ตอ้งไม่เกิน  30  วนั  นับถึงวนัที่แพทยล์งนามรับรองในใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ของรัฐ
พร้อมประทับตรา 
  6.7  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจา้หนา้ที่ของรัฐของผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์ทุกคน 
  6.8  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์ทุกคน 
  6.9  ส าเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ  
   6.9.1  ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีผูส้มัครเป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ หรือมอบเงิน
สงเคราะห์ให้คู่สมรส 
   6.9.2  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ  หรือช่ือสกุล  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ  หรือช่ือสกุล 
   6.9.3  หนังสือรับรองของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดที่มิได้เป็นศูนย์ประสานงานของ 
สสอท.  พร้อมตราประทบัของสหกรณ์  ส าหรับผูส้มคัรสมาชิกสามญั 
   6.9.4  หนังสือรับรองจากหน่วยงานทางการปกครอง (ตามแบบ สสอท.17 พร้อมตรา
ประทบั) ว่าเป็นผูอุ้ปการะเลี้ยงดู  หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเลี้ยงดู  พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัของผูอ้อกหนงัสือรับรอง 

6.10  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์                
ของผู้สมัครเท่านั้น    

หมายเหตุ  1.  ส าเนาเอกสารทุกฉบบั  เจ้าตัวจะตอ้งลงนามรับรองว่า  “ส าเนาถูกต้อง” 
      2.  ศูนยป์ระสานงาน  จะตอ้งบนัทึกภาพของเจา้หน้าที่ผู ้รับสมัคร  กบัผูส้มคัรในขณะ     

ที่เขียนใบสมคัรแลว้แนบไปพร้อมกบัใบสมคัร 
      3.  ผูส้มคัรจะตอ้งลงนามรับรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 6.7 , ขอ้ 6.8 และ ขอ้ 6.9.2  ทุกฉบบั 
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 ข้อ  7  การสมคัร 

  7.1  จะต้องเขียนใบสมคัร  และย่ืนใบสมคัรพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 6  ด้วยตนเอง   เท่านั้น   
โดยจะตอ้งบนัทึกภาพ  ระหว่างการเขียนใบสมคัรต่อหนา้เจา้หน้าที่ศูนยป์ระสานงาน  จ านวน 1 ภาพ  (หากตรวจพบ 
หรือปรากฏในภายหลงัมิไดส้มคัรดว้ยตนเอง  จะตอ้งพน้สมาชิกภาพทนัทีและไม่ไดรั้บสิทธิใดๆ)  ที่สหกรณ์ออม
ทรัพย ์ตน้สังกดัของสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นศูนยป์ระสานงานของ  สสอท. 
   ในกรณีที่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มิได้เป็นศูนย์ประสานงาน ให้สมัคร

โดยตรง  ณ  ที่ส านักงานของสมาคม  เลขที่ 124/125  หมู่บา้นนนทรี 5  หมู่ที่ 2  ถนนนครอินทร์  ต าบลบางสีทอง  

อ าเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี  11130  (ฝ่ังตรงขา้มกบัอาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั)  

เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ในวันราชการเวลา  09.00 - 12.00 น.  และเวลา  13.00 - 16.00 น.  (หยุดพัก  12.00 - 13.00 น.) 

  7.2  การช าระเงินค่าสมคัรเป็นสมาชิกสามญัหรือวิสามญัของ สสอท. ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

7.2.1  ค่าสมคัร   จ านวน        40  บาท 

7.2.2  ค่าบ ารุงรายปี  จ านวน         40  บาท 

7.2.3  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ จ านวน     4,020  บาท 

รวมเป็นเงนิที่ผู้สมัครจะต้องจ่ายทั้งส้ิน  4,100  บาท  (ส่ีพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 ข้อ  8  ผูส้มคัรที่เคยเป็นสมาชิก  สสอท.  แต่พน้จากสมาชิกภาพ  จะตอ้งช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้คา้งจ่าย 

เพ่ิมเติมจากขอ้  7.2  ดงัน้ี 

รอบสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ 
(ไม่ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า) 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างจ่ายศูนย์ประสานงาน 

ต้องเก็บจากสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ   และกลับเข้าสมัคร   รอบ  2/2565 

พ้นสภาพปี 2555 
 ณ  31 ธ.ค. 54 

พ้นสภาพปี 2556 
 ณ  31 ธ.ค. 55 

พ้นสภาพปี 2557 
 ณ  31 ธ.ค. 56 

พ้นสภาพปี 2558 
 ณ  31 ธ.ค. 57 

พ้นสภาพปี 2559 
 ณ  31 ธ.ค. 58 

พ้นสภาพปี 2560 
 ณ  31 ธ.ค. 59 

รอบ  1/2554  - 1,270.00 1,420.00 200.00 170.00 243.63 

รอบ  2/2554 80.00 1,350.00 1,500.00 280.00 250.00 324.63 

รอบ  3/2554  - 1,270.00 1,420.00 200.00 170.00 243.63 

รอบ  1/2555  - 470.00 620.00  - 170.00 302.12 

รอบ  2/2555  - 400.00 550.00  - 170.00 302.12 

รอบ  3/2555  - 440.00 610.00  - 170.00 302.12 

รอบ  4/2555  -  - 780.00 80.00 240.00 375.82 

รอบ  2/2556  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  3/2556  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  4/2556  -  - 400.00  - 170.00 302.12 

สมาชิกวิสามญั   รอบ  1/2556  -  - -  - 170.00 302.12 

สมาชิกวิสามญั   รอบ  2/2556 - - 400.00 - 170.00 302.12 

รอบ   1 , 2 , 3 , 4 , 5 /2557  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  1/2558  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  2 , 3 , 4 , 5 , 6/2558  -  -  -  -  - 147.62 

รอบ  1/2559  -  -  -  -  - 147.62 
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 ข้อ  9  แบบต่าง ๆ  ที่ใชใ้นการสมคัรตอ้งเป็นไปตามแบบที่สมาคมก าหนด  โดยรับไดจ้ากสหกรณ์ออมทรัพย์

ตน้สังกดัที่เป็นศูนยป์ระสานงานของ สสอท.  ขณะแจง้ความประสงค์ที่จะสมคัร  และจะต้องเขียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่

ศูนยป์ระสานงาน 

 ข้อ 10  ผูอ้อกใบรับรองแพทยต์าม ขอ้ 6.5 จะตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของโรงพยาบาลภาครัฐ หรือโรงพยาบาลของกองทพั เท่านั้น 

 ข้อ  11  แพทย์ผูอ้อกใบรับรองแพทย์  จะต้องรับรองว่า  ขณะตรวจร่างกายผูป้ระสงค์จะสมัคร  เข้าเป็น

สมาชิก  สสอท.  ตามประกาศน้ี  เป็น   “ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง” 

ใบรับรองแพทยท์ี่แพทยอ์อกให้ตามวรรคหน่ึงจะตอ้งมีตราประทบัของโรงพยาบาลนั้นๆ  โดยให้มี

ผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกิน  30  วัน นบัแต่วนัที่ไดม้ีการตรวจร่างกาย ถึงวันที่สมัคร 

 ข้อ  12  ผูใ้ดแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัคุณสมบัติและหรือ เอกสารใด ๆ ประกอบการสมคัรตามที่

ก  าหนดไวใ้นประกาศน้ี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก  สสอท.  ของบุคคลนั้น  ให้ตกเป็นโมฆะ        

และไม่ไดรั้บสิทธ์ิสงเคราะห์ตามขอ้บงัคบั  สสอท. 

 ข้อ  13  คณะกรรมการ  สสอท.  จะพิจารณาและรับรองผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ให้ไดรั้บสิทธ์ิสงเคราะห์  

ตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา  09.00  น.  เป็นตน้ไป  โดยจะประกาศให้ทราบผ่านศูนยป์ระสานงานที่รับสมคัร

ภายในวนัที่  28  กุมภาพนัธ์  2565  ส าหรับผูส้มคัรตรงให้ติดตามทาง  ID Line : @cacomil 

อน่ึง  สสอท.   จะไม่ส่งคืนเงินค่าสมัคร  และเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับของผูส้มคัรที่  

สสอท. ไม่รับเขา้เป็นสมาชิก แต่จะส่งคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบ ารุงรายปี  ภายในวนัที่ 16 มีนาคม 2565   

เขา้บญัชีธนาคารทหารไทย  จ ากดั  (มหาชน)  ของผูส้มคัร 

 ข้อ  14  กรณีที่มีการตีความหรือวินิจฉัยช้ีขาดการรับสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

สสอท.  ตามขอ้บงัคบัฯ  และถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ข้อ  15  ให้นายก  สสอท.    รักษาการตามประกาศน้ี 

จึงประกาศมาให้ทราบ   และถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด 

                  ประกาศ     ณ     วนัที่       27       ธนัวาคม        พ.ศ.      2564                 

                            พลเอก 

                                     (สุรินทร์  แพโต) 

                           นายกสมาคม 

                 ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 

 


