
 

    
 

 
 
 

 
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) 

เรื�อง  กําหนดอตัราเงินสงเคราะห ์และระยะเวลาการชําระเงินสงเคราะห(์ล่วงหน้า) สําหรบัปีบญัชี  2560 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เพื�อให้การเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า)สาํหรับปีบัญชี  2560  เป็นไปตามกาํหนดเวลาและเงื�อนไขในข้อบังคับ
สมาคม   คณะกรรมการดาํเนินการในคราวประชุมครั�งที�  8/2559  เมื�อวันที�  2  ตุลาคม  2559  จึงเห็นชอบให้สมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย กาํหนดอตัราเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สาํหรับปีบัญชี 2560  เพื�อ
แจ้งศูนย์ประสานงาน และสมาชิกทราบ  และเตรียมการเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ดงักล่าวต่อไป  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี�  

1. ประกาศฉบบันี�   ใชเ้พื�อการเรียกเก็บเงินสงเคราะห ์(ล่วงหนา้) รอบปีบญัชี 2560 สําหรบัสมาชิก ไดแ้ก่ 
 1.1 สมาชิกประเภท สามญั 
 1.2 สมาชิกประเภท สมทบ  ประกอบด้วย 
  ก. สมาชิกสมทบ (คู่สมรสสมาชิกสามญั)     ค. สมาชิกสมทบ (บดิา-มารดา สมาชิกสามญั) 
  ข. สมาชิกสมทบ (บุตรสมาชิกสามญั)         ง.  สมาชิกสมทบ (สมาชิกสมทบสหกรณ)์ 
 

2.  กําหนดอตัราเงินสงเคราะห(์ล่วงหนา้) ที�เรียกเก็บสําหรบัปีบญัชี  2560  กาํหนดไว้ดงันี�  

 สมคัรเขา้ใน
รอบเดือน 

ไดร้บัสิทธิ�ตามขอ้บงัคบั 
เงินสงเคราะห์

(บาท) 
เงินค่าบาํรุง
รายปี(บาท) 

รวมเป็นเงิน
(บาท) 

ก่อน ต.ค.56 คงสภาพปี 59 และรอบ พ.ย.57 4,800.00 40 4,840.00 

ต.ค.56 คงสภาพปี 59 (ธ.ค.56) 4,800.00 40 4,840.00 

ธ.ค.56 – ก.ค.58 คงสภาพปี 59 (ก.พ.57-ก.ย.58) 4,800.00 40 4,840.00 

ส.ค.58 คงสภาพปี 59 (ต.ค.58) 4,800.00 40 4,840.00 

ก.ย.58 พ.ย.58 4,800.00 40 4,840.00 

ต.ค. 58 ธ.ค. 58 4,588.00 40 4,628.00 

พ.ย. 58 ม.ค. 59 4,181.00 40 4,221.00 

ธ.ค. 58 ก.พ.59 3,758.00 40 3,798.00 

ม.ค. 59 ม.ีค. 59 3,348.00 40 3,388.00 

ก.พ. 59 เม.ย. 59 2,900.00 40 2,940.00 

มี.ค. 59 พ.ค. 59 2,381.00 40 2,421.00 

เม.ย. 59 มิ.ย. 59 1,976.00 40 2,016.00 

พ.ค. 59 ก.ค. 59 1,621.00 40 1,661.00 

มิ.ย. 59 ส.ค. 59 1,214.00 40 1,254.00 

ก.ค. 59 ก.ย. 59 793.00 40 833.00 

ส.ค. 59 ต.ค. 59 347.00 40 387.00 

ก.ย. 59 พ.ย. 59 หมายเหตุ   สมาชิกที�สมคัรเขา้ใน เดือนกนัยายน และ

เดือนตุลาคม 2559 ไม่มีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห ์ต.ค.59 ธ.ค. 59 

 

/ 2.2  สมาชิกที�สมคัร ... 

 

 

 

 

ลาํดับที� 183/2559       
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2.2  สมาชิกที�สมคัรเขา้ในระหว่างปีบญัชี  2560  ทุกรอบ โดยเริ�มตั�งแต่รอบเดือนพฤศจิกายน 2559 

เป็นตน้ไป และสิ� นสุด ณ เดือนตุลาคม 2560   
จํานวนเงินเรียกเก็บ  4,860  บาท  จําแนกเป็น  
    (1) เงนิสงเคราะห์สาํหรับปีบญัชี 2560   จาํนวน 4,800  บาท   
    (2) ค่าสมคัร (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า)  จาํนวน      20  บาท 

     (3) เงนิค่าบาํรงุรายปี    จาํนวน      40  บาท 
 

3. กําหนดระยะเวลาส่งเงินสงเคราะหเ์พื�อคงสภาพสมาชิก และเงินค่าบํารุงรายปี   จําแนกตามวนัสิ� นปีบญัชี

ของสหกรณต์น้สงักดั ดงันี�    

3.1  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี   วนัที� 31  สิงหาคม   2559     

                             (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่วนัที� 1 กนัยายน  2559  และไม่เกินวนัที�  30 พฤศจิกายน  2559 
             (2) ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ  วนัที� 31 ธนัวาคม  2559 

 

 

 

3.2  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี  วนัที� 30 กนัยายน 2559   

     (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม  2559  และไม่เกินวนัที� 31  ธนัวาคม  2559   
     (2) ศูนยป์ระสานงานหรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ  วนัที� 31 มกราคม  2560 
 

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ
......... 

1 ครชูัยภมู ิ 7 ครบูุรีรัมย์ 13 พระจอมเกล้าลาดกระบงั 

2 ครสูามญัศึกษาเชียงราย 8 ครสูามญัศึกษาบุรีรัมย ์ 14 ครลูพบุรี 

3 ครสูามญัศึกษาลาํปาง 9 ครหูนองคาย 15 ครรูะนอง 

4 ครตูาก 10 เสมาหนองคาย 16 ครสูรุาษฎร์ธานี 

5 ครหูนองบวัลาํภ ู 11 และการธนกจิม.รามคาํแหง 17 ครมูธัยมประจวบครีีขนัธ ์

6 ครมูธัยมนครพนม 12 ม.วลัยลักษณ ์   

  
   

  3.3  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี   วนัที�  31 ตุลาคม  2559   

     (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่ วนัที�  1  พฤศจิกายน 2559 และไม่เกินวนัที�  31  มกราคม  2560 
     (2) ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ วนัที� 28  กุมภาพนัธ ์ 2560 
 

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... 

1 ครอูตุรดติถ์ 4 สามญัศึกษาชัยภมู ิ 7 ครสูมุทรสาคร 

2 ครกูาํแพงเพชร 5 ครตูราด 8 ครปูระจวบครีีขนัธ ์

3 ครนูนทบุร ี 6 ครชูัยนาท 9 ครเูพชรบุร ี
 

 

 

/ 3.4  ศูนยป์ระสานงาน … 

 

 

 

 

 

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... 

1 ครรูาชบุร ี 
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3.4  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี   วนัที� 30 พฤศจิกายน 2559   

     (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่ วนัที�  1  ธนัวาคม  2559  และไม่เกินวนัที� 28  กุมภาพนัธ ์  2560 
       (2) ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ วนัที� 31 มีนาคม 2560  
 

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... 

1 ครแูม่ฮ่องสอน 8 ครปูทุมธาน ี 15 ครนูครสวรรค ์

2 ครลูาํปาง 9 ครพูระนครศรีอยุธยา 16 สามญัศึกษานครสวรรค ์

3 ครเูพชรบูรณ ์ 10 ครสูงิห์บุรี 17 เสมากาฬสนิธุ ์

4 สามญัศึกษาเพชรบูรณ ์ 11 ครอูทุยัธาน ี 18 ครนู่าน 

5 ครฉูะเชิงเทรา 12 ครนูครนายก 19 ครพิูจิตร 

6 ครปูราจีนบุรี 13 ครสูมุทรปราการ 20 ขรก.ศึกษาธกิารตาก 

7 ครสูระแก้ว 14 ครสูพุรรณบุร ี 21 ครชุูมพร 

 

3.5  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี   วนัที� 31  ธนัวาคม  2559   

     (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่ วนัที�  1 มกราคม  2560 และไม่เกินวนัที�  31 มีนาคม  2560 
       (2) ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ  วนัที� 30 เมษายน 2560 
 

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... 

1 สามญัศึกษาจงัหวัดเลย 21 ครมูหาสารคาม 41 ทนัตแพทย์ศาสตรม์หิดล 

2 ครเูชียงใหม่ 22 สามญัศึกษาร้อยเอด็ 42 โรงเรียนเอกชน 

3 ขรก.ศึกษาธกิารเชียงใหม่ 23 สามญัศึกษานครราชสมีา 43 ครสูามญัศึกษาราชบุรี 

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 24 ครมูุกดาหาร 44 ครนูครปฐม 

5 ครเูชียงราย 25 พัฒนาชีวิตครมูุกดาหาร 45 ครสูมุทรสงคราม 

6 ครแูพร่ 26 ครสูรุินทร ์ 46 ครชุูมพร 

7 พัฒนาชีวิตครแูพร่ 27 คุรสุมัพันธส์รุินทร ์ 47 ครพัูงงา 

8 ครสูโุขทยั 28 ครศูรีสะเกษ 48 ครนูครศรีธรรมราช 

9 ครพิูษณโุลก 29 ขรก.ศกึษาธกิารอบุลราชธาน ี 49 ครกูระบี� 

10 ครลูาํพูน 30 ครรูะยอง 50 มรภ.นครศรีธรรมราช 

11 ครพูะเยา 31 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 51 ครตูรัง 

12 ครนูครพนม 32 ครชูลบุร ี 52 ครภูเูกต็ 

13 ครจูันทบุรี 33 ม.สงขลานครินทร ์ 53 ครพัูทลุง 

14 ครกูาฬสนิธุ ์ 34 ม.มหาสารคาม 54 ครสูงขลา 

15 เสมาธรรมจักรอดุรธานี 35 ม.ศิลปากร 55 ครนูราธวิาส 

16 ครขูอนแก่น 36 ม.หอการค้าไทย 56 ครปัูตตาน ี

17 ครยูโสธร 37 ม.ธรุกจิบณัฑติย์ 57 ครยูะลา 

18 ขรก.ศึกษาธกิารสกลนคร 38 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 58 ครสูตลู 

19 ครสูกลนคร 39 ครอู่างทอง 59 ไฟฟ้านครหลวง 

20 ครรู้อยเอด็ 40 สถาบนับณัฑติ ฯ(นิด้า) 60 ประปานครหลวง 
 

 

 

3.6  ศูนยป์ระสานงาน ... 

 

 

 

 

 



 

3.6  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี 
                             (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่
       (2) ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ

 

 

3 

 

3.7  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี
                             (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่
             (2) ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ

 

 

 

3.8  ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี
                             (1) กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่
             (2) ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ

 

 

 

 4.   การโอนเงินสงเคราะห ์และค่าบาํรุง ใหส้มาคม   

4.1 โอนผ่านระบบ 
4.2 โอนเงินเข้าบญัช ี 
      เลขที�บญัชี 596
      ศนูย์ประสานงาน

4.3  ส่งสาํเนารายการโอนเงินทาง
  4.4  สมาคมจะรับรู้การคงสภาพของสมาชิก
                               การคงสภาพพร้อ
                        4.5  ใหศู้นยป์ระสานงาน
และส่งมาพรอ้มกบั รายงานการคงสภาพ

                                                        
   จึงประกาศม
 
 

               
 
 

                                               

                                                                   
                                                                

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ

1 ครเูลย 

2 เครอืขา่ยพฒันาชวีติครตูาก

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ

1 มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ

1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี   วนัที� 28  กุมภาพนัธ ์ 
กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่วนัที� 1  มีนาคม   2560  และไม่เกินวนัที� 
ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ  วนัที� 30 

ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี   วนัที� 31 พฤษภาคม   
กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน  2560  และไม่เกินวนัที�  
ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ  วนัที� 30 

ศูนยป์ระสานงานที�สหกรณต์น้สงักดัปิดบญัชี   วนัที� 30  มิถุนายน   
กาํหนดชาํระเงินได้ตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม  2560  และไม่เกินวนัที�  
ศูนยป์ระสานงาน หรือสมาชิก สามารถยื�นอทุธรณไ์ด้ไม่เกนิ  วนัที� 30 

การโอนเงินสงเคราะห ์และค่าบาํรุง ใหส้มาคม    ดาํเนนิการได้ดงันี�  

โอนผ่านระบบ  Bill Payment   ตามที�สมาคมกาํหนด  
โอนเงินเข้าบญัช ี “สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย

596-0-12446-7 บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาเพชรเกษม 81
ศนูย์ประสานงานผู้โอนเงนิด้วย      

ส่งสาํเนารายการโอนเงินทาง E-document  หรือทางโทรสาร 02-4961338
สมาคมจะรับรู้การคงสภาพของสมาชิกรอบปีบญัชี 2560    เฉพาะสมาชิกที�ศนูย์ประสานงานแจ้ง
การคงสภาพพร้อมเงนิสงเคราะห์ ภายในกาํหนดเวลาตาม ข้อ 3 แล้วเทา่นั�น
ใหศู้นยป์ระสานงานทําบญัชีรายชื�อแยกสมาชิกที�ยงัไม่ชําระเงินสงเคราะห์

รายงานการคงสภาพ ตาม ขอ้ 4.4 ดว้ย   
                                 

จึงประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั 

     ประกาศ   ณ   วันที�  4  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2559     

                                                      
                       (นายอทุยั   ศรีเทพ) 

                                  นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์                 
                                                  สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย                

ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� ศูนยป์ระสานงาน สอ......... ที� 

3 ครมูธัยมฯประจวบครีขีนัธ ์ 5 

เครอืขา่ยพฒันาชวีติครตูาก 4 สอ.องคก์ารสวนยาง จาํกดั  

ศูนยป์ระสานงาน สอ......... 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ

ศูนยป์ระสานงาน สอ......... 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

กุมภาพนัธ ์ 2560     

และไม่เกินวนัที�  31  พฤษภาคม 2560 
30 มิถุนายน  2560 

พฤษภาคม   2560     
และไม่เกินวนัที�  31 สิงหาคม 2560 

30 กนัยายน  2560 

มิถุนายน   2560     

และไม่เกินวนัที�  31 กนัยายน 2560 
30 ตุลาคม  2560 

ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย” 

81 โดยให้ระบุชื�อ 

4961338   
เฉพาะสมาชิกที�ศนูย์ประสานงานแจ้ง 

เทา่นั�น 
สมาชิกที�ยงัไม่ชําระเงินสงเคราะหเ์พื�อคงสภาพออกต่างหาก 

 

                  
                                                                                                                                  

 ศูนยป์ระสานงาน สอ......... 

 การท่าเรอืแห่งประเทศไทย 

 


