
        

หนังสือน ำส่งทะเบียนข้อมูลสมำชิก สสอ.รรท.  รอบที่  6/2560 
ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์       จ ำกัด 

 
ตามท่ีศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์       จ ากัด  

    ได้รับสมัครสมาชิก ในรอบที่ 6/2560  (อายุ 20-57 ปี)  ระหว่างวันที่  2-31 พฤษภาคม 2560  แล้วนั้น 
 

ศูนย์ประสานงานได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว ดังนี้ 
 

 เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ จ านวน....................ราย 
 เป็นสมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ จ านวน....................ราย 
 เป็นคู่สมรสของสมาชิก สสอ.รรท. จ านวน....................ราย 
 มีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
 มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของรัฐ ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน 
 มีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน 
 มีส าเนาเอกสารประกอบอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
 สมาชิกสหกรณ์ที่สมัคร สสอ.รรท. รอบนี้ จ านวน        คน 

 
ศูนย์ประสานงานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของสมาชิกครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการ และได้แนบ

ทะเบียนข้อมูลรายชื่อสมาชิกท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการศูนย์ฯ   1   ฉบับ มาพร้อมนี้ 
 
 

           วันที.่...........เดือน.......................พ.ศ. 2560 
 
 

ลงชื่อ                        
   (      ) 
                          ประธานศูนย์ประสานงาน สสอ.รรท. 

         สหกรณ์ออมทรัพย์      จ ากัด 
 
 
หมำยเหตุ :    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สสอ.รรท.  

 โทรศัพท:์ 08-9921-2350, 09-2429-6660, 08-1917-1894, 0-2496-1332  โทรสาร : 0-2496-1130  
     หรือทาง E-mailของราชการไทย : tgc.ifsct@gmail.com   และทาง E-mailของรัฐวิสาหกิจไทย : state2554@gmail.com 

 www.cgse.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  โทร. 0-2496-1332 , 08-9921-2350,08-1917-1894 

 

 

 

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รำชกำร รัฐวิสำหกิจไทย (สสอ.รรท.) 

mailto:tgc.ifsct@gmail.com
mailto:state2554@gmail.com
http://www.cgse.or.th/


 

          
หนังสือน ำส่งเงินค่ำสมัคร ค่ำบ ำรุงรำยปี และเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ สมำชิก สสอ.รรท. รอบท่ี  6/2560 

ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์       จ ำกัด 
 

ตามที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย ์       จ ากัด  
ได้รับสมัครสมาชิก ในรอบที่ 6/2560 (อายุ 20-57 ปี)  ระหว่างวันท่ี  2-31 พฤษภาคม  2560  แล้วนั้น 
 

ศูนย์ประสานงานขอแจ้งจ านวนเงินค่าสมัคร ค่าบ ารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในการรับสมัครสมาชิก สสอ.รรท. รอบที่ 6/2560 
ดังนี ้

 
 ผู้สมคัรเป็นสมาชิก สสอ.รรท.      จ านวน        คน 
 ค่าสมัครสมาชิกและคา่บ ารุงรายป ี(จ านวนคน x 40)  เป็นเงิน        บาท 
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (จ านวนคน x 4,000)   เป็นเงิน        บาท 

 
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานได้ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้ สสอ.รรท. โดยโอนเงินเข้าบัญชี  
  ธนำคำรกรุงไทย  สำขำโฮมโปรรำชพฤกษ์  ชื่อบัญชี  “เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ สสอ.รรท.”   
       เลขที่บัญชี  981-5-36435-9    

      เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (จ านวนคน x 4,500)  เป็นเงิน       บาท 

  ธนำคำรกรุงไทย  สำขำโฮมโปรรำชพฤกษ์  ชื่อบัญชี  “ค่ำใช้จ่ำย สสอ.รรท.”  เลขที่บัญชี   981-5-36462-6    

       ค่าสมัครสมาชิกและค่าบ ารุงรายปี (จ านวนคน x 20)  เป็นเงิน       บาท 

  Bill Payment  เลขที่บัญชี   468-0-32040-0  ประเภทกระแสรำยวัน  (ค่ำธรรมเนียม 5 บำท ทั่วประเทศ)    

       ค่าสมัครสมาชิกและค่าบ ารุงรายปี (จ านวนคน x 4,520)  เป็นเงิน       บาท 
 
                           รวมจ านวนเงินท่ีโอนมาให้สมาคมทั้งสิ้น  ในวันที่.......................... เป็นเงิน................................ บาท 
 ได้แนบส าเนาใบโอนมาพร้อมนี้แลว้ 

 
           วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. 2560 
ลงช่ือ                        

   (      ) 
                               ประธานศูนย์ประสานงาน สสอ.รรท. 
สหกรณ์ออมทรัพย์                            จ ากัด 

 
หมำยเหตุ :    ติดต่อสอบถามเพิม่เติมได้ที่  สสอ.รรท.  

 โทรศัพทม์ือถือ : 08-9921-2350, 08-1917-1894, 09-2429-6660   โทรศัพท์ : 0-2496-1332   โทรสาร : 0-2496-1130  
     หรือทาง E-mailของราชการไทย : tgc.ifsct@gmail.com   และทาง E-mailของรัฐวิสาหกิจไทย : state2554@gmail.com 
 www.cgse.or.th 

199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  โทร. 0-2496-1332 , 08-9921-2350, 08-1917-1894 

 

 

 

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รำชกำร รัฐวิสำหกิจไทย (สสอ.รรท.) 
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