
 
 
 

 

ประกาศ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับสมคัรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย รอบท่ี 3/2566 - 2/2567 (12 รอบ) 
...................................................................................................... 

 อาศัยอ านาจตามความในขอ้ 9,10,11 และ 12 แห่งขอ้บังคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

รัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.2560 คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)   

จึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารรับสมคัรสมาชิกในปี 2566 รอบท่ี 3/2566 - 2/2567 ดงัน้ี 

 1.คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

 (1) สมาชิก 

 ก. เป็นสมาชิกประเภทสามญัหรือสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจไทย 

 ข. เป็นคู่สมรสของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย 

 ค. เป็นเจา้หนา้ท่ีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย 

 (2) สมาชิกสมทบ ตามท่ีสมาคมก าหนด 

 ก.พ่ีและนอ้งของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย(1)  

 ข.เป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของกิจการรัฐวสิาหกิจหรือบริษทัยอ่ย ท่ีรัฐวสิาหกิจตั้งข้ึน 

 ค.เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มวชิาชีพอ่ืน 

 ง.เป็นสมาชิกสมาคมเปนกิจสงเคราะห์กลุ่มวชิาชีพสถานประกอบการ (สสอป.) 

 (3) สมาชิก ตาม (1) และสมาชิกสมทบ ตาม (2) ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 ก. เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

 ข. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนเป็นคนไร้ความสามารถ 

 ค. มีสุขภาพแขง็แรง ณ วนัท่ีสมคัร 

 ง. อายไุม่เกิน 55 ปี 

  2. เอกสารหลกัฐานการสมคัร 

  2.1 ใบสมคัร พร้อมหนงัสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว โดยขอรับแบบฟอร์มใบสมคัรท่ี

สหกรณ์ออมทรัพยต์น้สงักดั หรือดาวน์โหลดจาก  www.csc.or.th 

  2.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

  2.3 ส าเนาทะเบียนบา้น 

  2.4 ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

  2.5 ใบรับรองสุขภาพตนเอง 

  2.6 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บเงินสงเคราะห์ทุกคน 

  2.7 ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนด เช่น ใบเปล่ียนช่ือ นามสกลุ ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 

http://www.csc.or.th/


  2.8 ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ ต้นสังกัด              

(กรณีสมคัรตรงท่ีสมาคมฯ ) หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2.9 ทะเบียนสมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย (ถา้มี) 

 

3. การสมคัร 

  3.1 กรณีเป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย ์

   3.1.1 ยื่นใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 2 ดว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ตน้สังกดัท่ีตอบรับเป็นศูนย์

ประสานงานของสมาคมฯ 

   3.1.2 ช าระเงินค่าสมคัร 40 บาท เงินค่าบ ารุง 40 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 

5,080.- บาท 

  3.2 กรณีสมคัรตรงท่ีสมาคมฯ 

   3.2.1 สมาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ยงัไม่รับเป็นศูนยป์ระสานงานใหย้ืน่ใบ

สมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐานด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการสมาคมฯ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทย ชั้น 5    

เลขท่ี 199/8 หมู่ท่ี 2 ถนนนครอินทร์  ต าบลบางสีทอง  อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11130 ในวนั เวลาท าการ 

  3.3 กรณีผูส้มคัรเป็นคู่สมรส 

   3.3.1 สมาชิก สสอร. ท่ีมีเลขทะเบียนสมาชิกแลว้ จึงจะสามารถน าคู่สมรส มาสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฯได ้

   3.3.2 อายผุูส้มคัรจะตอ้งใหเ้ป็นไปตามประกาศของสมาคมในรอบนั้น ๆ  

 4. การรับสมคัร  การตรวจสอบคุณสมบติั และการน าส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 

  4.1 ตารางการรับสมคัรสมาชิก สสอร. 
 

รอบท่ี 
ก าหนดวนัรับ 

สมคัร 
ศูนยฯ์ตรวจสอบคุณสมบติั 
บนัทึกขอ้มูลและโอนเงิน 

สมาคมรับเป็น
สมาชิก 

อายุผูส้มคัร 
ไม่เกิน 

เกิดปี พ.ศ.หรือ
หลงัจากนั้น 
 

ค่าสมคัร / ค่าบ ารุง 
เงินสงเคราะห์
ล่วงหนา้ (บาท) 

 
หมายเหตุ 

3/2566 3-29 ม.ค. 2566 ภายในวนัท่ี 15  กุมภาพนัธ์ 2566 1 มีนาคม 2566 55 ปี 2511 5,080.00 ผู ้ ส มั ค ร / ศู น ย์
ประสานงานตอ้ง
ส่ ง ใ บ รั บ ร อ ง
แพทย์ฉบับจ ริง
แ ล ะ ใบ รั บ ร อ ง
สุขภาพตนเองให้
สมาคม ก่อนวัน
พิจารณารับเป็น
สมา ชิกไม่ น้อ ย
กวา่ 15 วนั 
  

4/2566 1-26 ก.พ. 2566 ภายในวนัท่ี 15  มีนาคม 2566 1 เมษายน 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
5/25646 1-31 มี.ค. 2566 ภายในวนัท่ี 15  เมษายน 2566 1 พฤษภาคม 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
6/2566 1-30 เม.ย. 2566 ภายในวนัท่ี 15  พฤษภาคม 2566 1 มิถุนายน 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
7/2566 2-31 พ.ค. 2566 ภายในวนัท่ี 15  มิถุนายน 2566 1 กรกฎาคม 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
8/2566 1-30 มิ.ย. 2566 ภายในวนัท่ี 15  กรกฎาคม 2566 1 สิงหาคม 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
9/2566 1-30 ก.ค. 2566 ภายในวนัท่ี 15  สิงหาคม 2566 1 กนัยายน 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
10/2566 3-31 ส.ค. 2566 ภายในวนัท่ี 15  กนัยายน 2566 1 ตุลาคม 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
11/2566 1-30 ก.ย. 2566 ภายในวนัท่ี 15  ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
12/2566 1-31 ต.ค. 2566 ภายในวนัท่ี 15  พฤศจิกายน 2566 1 ธนัวาคม 2566 55 ปี 2511 5,080.00 
1/2567 1-30 พ.ย. 2566 ภายในวนัท่ี 15  ธนัวาคม 2566 1 มกราคม 2567 55 ปี 2511 5,080.00 

2/2567 1-31 ธ.ค. 2566 ภายในวนัท่ี 15  มกราคม 2567 1 กุมภาพนัธ์ 2567 55 ปี 2511 5,080.00 

 4.2 กรณีท่ีศูนยป์ระสานงานไม่ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ใหส้มาคมฯ สมาคมฯจะชะลอการเป็นสมาชิกและหากมี

สมาชิกเสียชีวติในช่วงดงักล่าว สมาคมฯ จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสมาคม ขอ้ 14. 

 4.3 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เม่ือพน้ก าหนด 180 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีมติรับเขา้

เป็นสมาชิก ผูส้มคัรซ่ึงคณะกรรมการมีมติรับเขา้เป็นสมาชิกแต่ยงัไม่พน้ก าหนด 180 วนั หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จะได้รับเงิน           

ค่าจดัการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบสมาคม 



 

  /3.ติดต่อสอบถาม... 

 

-3- 

 5.ติดต่อสอบถาม 
ท่ีตั้งส านกังาน คณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ส านกังาน สสอร. ชั้น 5 
เลขท่ี 199/8 หมู่ท่ี 2 ถ.นครอินทร์ 
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 11130 
โทรศพัท ์: 0-2496-1330 
โทรศพัทมื์อถือ : 081-917-1894 
โทรสาร : 0-2496-1130 
E-mail : state2554@gmail.com 
เวบ็ไซต ์: www.csc.or.th 
 

นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย 
นายไพบูลย ์  แกว้เพทาย 
นางสาวสิริวรรณ     รัตนานุบาล 
นายสุเทพ   ศรีไตรภพ 
นางธนชัยา   วิลยัรัตน์ 
นางกอบกุล   ธนาโนวรรณ 
นายเสน่ห์    ตนัติเสนาะ 
นายสอาด    ศรีวิชยั 
นายวิทิต   ปุตระเศรณี 
นายไพรัช   ลออเงิน 
น.ส.สุมณฑา   ประสงคศ์รี 
นายภิญโญ   เรือนเพช็ร  
นายช านาย  อมตเวตย ์   
นายสุเทพ  ศรีไตรภพ 

นายกสมาคม 
อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 
อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 
อุปนายกสมาคม คนท่ี 3 

เหรัญญิก 
เลขานุการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

เจา้หนา้ท่ีสมาคม 
นางสาววาสนา  ศิริเวช 
นางสาวอรวรรณ  ไตรบุญ 
 

 
 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย 

 

mailto:state2554@gmail.com


 

 

ประกาศ 

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย 

เร่ือง หลกัเกณฑห์ลกัเกณฑก์ารแจง้เสียชีวติ ลาออก และโอนยา้ยในปี 2566 

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย  
  

 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 

 
(นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย) 

 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย 

 
 

วันทีส่มาคมรับแจ้งจากศูนย์ เข้ารอบเดือนทีป่ระกาศปี2566 หมายเหตุ

21 ธ.ค.65 - 20 ม.ค.66 มกราคม **สมาคมจะยืดเอกสารท่ีทางศูนย์

21 ม.ค.66 -20 ก.พ.66 กมุภาพนัธ์ ประสานงานส่งมาถึงสมาคมผา่น

21 ก.พ.66 - 20 มี.ค.66 มีนาคม ทางไปรษณียท์างไลน์และอีเมล

21 มี.ค.66-20 เม.ย.66 เมษายน ของทางสมาคมเทา่นั้นในการลง

21 เม.ย.66 -20 พ.ค.66 พฤษภาคม รับเอกสาร ไม่รับเร่ืองจากการโทร

21 พ.ค.66 - 20 มิ.ย.66 มิถุนายน มาแจง้แต่ไม่มีเอกสาร

21 มิ.ย66 - 20 ก.ค. 66 กรกฎาคม ***สามารถส่งเอกสารเบ้ืองตน้

21 ก.ค.66 -20 ส.ค.66 สิงหาคม ของสมาชิกเสียชีวิต ลาออกและโอนยา้ย

21 ส.ค. 66 -21 ก.ย.66 กนัยายน ไดเ้พ่ือใชใ้นการลงรับเบ้ืองตน้ก่อน

21 ก.ย.66 -20 ต.ค.66 ตุลาคม เพ่ือรักษาสิทธิให้กบัทายาทสมาชิก

21 ต.ค.66 - 20 พ.ย.66 พฤศจิกายน

21 พ.ย.66 -20 ธ.ค.66 ธนัวาคม


