สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางสีทอง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 0-2496-1332 , 08-1917-1894

ที่ สสอร. ว. 53/2562
26 เมษายน 2562
เรื่อง

การรับสมัครสมาชิกที่อายุ 57-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ

เรียน

ประธานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
2. แบบฟอร์มรับรองสุขภาพตนเอง
3. ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ (รอบพิเศษ)

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ชุด

ตามที่ ส มาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ รั ฐวิ ส าหกิ จ ไทย (สสอร.) ได้ ก าหนด
อายุผู้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ในปี 2562 ไว้ที่ 56 ปี (เกิดในปี 2506) หรือน้อยกว่าและจะลดอายุผู้สมัครลงทุกปีจนถึง
อายุ 55 ปี ในปี 2563 นั้น
เนื่องจากสมาคมฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานบางแห่งว่าสมาชิกที่มีอายุเกิน 56 ปี มีความประสงค์
ที่ จ ะขอสมั ครเป็ น สมาชิ กของสมาคมฯ เนื่ องจากช่ วงอายุ ส มาคมฯ ก าหนดให้ ส มั ครนั้ น สมาชิ กบางท่ านไม่ ได้ รั บ ข่ า วสาร
บางท่ า นไม่ เข้ า ใจและไม่ มี ข้ อ มู ล เพี ย งพอในการตั ด สิ น ใจ หรื อ ยั งมี ภ าระในเรื่ อ งการเงิ น จึ งไม่ ได้ ส มั ค รในช่ ว งอายุ นั้ น ๆ
ประกอบกับสมาชิกกลุ่มที่มีอายุเกิน 56 ปี จะเป็นกลุ่มที่ใกล้เกษียณซึ่งอาจต้ องการสร้างหลักประกันให้ครอบครัวในระดับหนึ่ง
เท่าที่จะทาได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
ได้พิจารณาประเด็นนี้แล้วมีความเห็นว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์นั้นในหลักการคือสมาชิกช่ วยสมาชิกและสาหรับสมาชิกที่ใกล้
เกษียณอายุนั้น ย่อมต้องคานึงถึงหลักประกันที่มั่นคงให้ครอบครัว เพื่อให้บุคคลในครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง
หากตนเองเสียชีวิต ดังนั้นการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพ ย์รัฐวิสาหกิจไทย
(สสอร.) จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานภาพเพราะชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพียงประมาณปีละ 4,500.00 บาท หรือ
ประมาณ วันละ 13.00 บาท เมื่อเสียชีวิตสมาชิกทุกคนจะช่วยสงเคราะห์ ซึ่งจะทาให้ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์
ครอบครัว รวมประมาณ 600,000.00 บาท สามารถเป็นทุนให้ทายาทประกอบอาชีพและสร้างรากฐานความมั่นคงให้ครอบครัว
ได้
จึงเห็นสมควรช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มนี้ คือผู้ที่มีอายุ 57-60 ปี ให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้เป็นกรณี
พิเศษ
โดยจะเปิดรับสมัครเฉพาะช่วง 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
สมาชิกที่สมัค รตามรอบอายุที่สมาคมฯ ก าหนดจึงเห็น สมควรให้ผู้สมัค รรอบพิเศษนี้ชาระเงิน สงเคราะห์เพิ่มให้เท่ากับ
สมาชิกที่สมัครตามรอบอายุได้ชาระแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบ และโปรดประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 57 – 60
(เกิดปี พ.ศ. 2502 – 2506) ทราบโดยทั่วกันด้วย สาหรับสมาชิกที่มีอายุ 56 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2506) หรือน้อยกว่าการรับสมัคร
และอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเป็นไปตามปกติ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ อมตะธงไชย)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562
อายุ
กาหนดการรับสมัคร
สถานที่รับสมัคร

:
:
:

57 – 60 (เกิด พ.ศ.2502-2506) (รอบปกติรับที่อายุไม่เกิน 56 ปี)
1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงาน
หรือที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย
(กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่เป็นศูนย์ประสานงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ประเภทสามัญ

:

1) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์

- ประเภทสมทบ

:

2) คู่สมรสของสมาชิก สสอร.
เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสมาคม

หลักฐานการสมัคร

:

วันที่ได้รับสมาชิกภาพ :

1) ใบสมัคร
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคน
4) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ผู้สมัครตรวจรักษาเป็นประจา
และแบบฟอร์มรับรองสุขภาพตนเอง
5) สาเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส ฯลฯ
1) วันที่สมัคร 1-31 พฤษภาคม 2562 ได้รับสมาชิกภาพ 1 กรกฎาคม 2562
2) วันที่สมัคร 3-28 มิถุนายน 2562 ได้รับสมาชิกภาพ 1 สิงหาคม 2562
3) วันที่สมัคร 1-31 กรกฎาคม 2562 ได้รับสมาชิกภาพ 1 กันยายน 2562

อัตราเงินสงเคราะห์
รอบปกติ อายุ 56 ปี
อายุ
56

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2561
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ค่าสมัคร
2506 หรือหลัง
4,500
20.00
พ.ศ.เกิด

ค่าบารุง
20.00

รวม
4,540.00

รอบสมัครกรณีพิเศษ
อายุ พ.ศ.เกิด

57
58
59
60

2505
2504
2503
2502

เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า ปี 2562
เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า ค่าสมัคร ค่าบารุ ง

4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00

20.00
20.00
20.00
20.00

20.00
20.00
20.00
20.00

เงินทีผ่ สู ้ มัครต้องชาระเพิ่ม
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558

รวม

4,500.00
9,040.00
4,500.00 4,500.00
13,540.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
18,040.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 22,540.00

ใบแสดงความจานงบริจาคเงินโดยสมัครใจ
ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
เข้ากองทุนเพือ่ การพัฒนากิจการและจัดการความเสี่ยง
เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............... เดือน ............................ พ.ศ. .......................
ข้ า พเจ้ า ...................................................................................... เกิ ด วั น ที่ .........เดื อ น...................พศ.
.................ปั จจุ บั น อายุ ........ อยู่ บ้ าน เลข ที่ .......... ห มู่ ที่ ............ถน น ....................ต าบ ล/แ ขว ง
.................................................. อ าเภอ/เขต ........................... ..............จั ง หวั ด .............................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................... โทรศัพท์ ................................ มือถือ .............................
มีความประสงค์ ขอบริจาคเงินให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย
เพื่อใช้ในกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการและจัดการความเสี่ยง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้สมัคร
(.........................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน
(.........................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน
(.........................................................)

