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ลําดับที่ 207/2560

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
เรื่อง หลักเกณฑการคืนสภาพสมาชิกดวยการอุทธรณ และการขอคืนสภาพสมาชิกดวยการสมัครเขาใหม
กรณีพนระยะเวลาอุทธรณเปนกรณีพิเศษ สําหรับปบัญชี 2561
***************************************************
โดยที่เปนการสมควรออกหลักเกณฑการคืนสภาพสมาชิกดวยการอุทธรณ และ การขอคืนสภาพสมาชิกดวย
การสมัครเขาใหมกรณีพนระยะเวลาอุทธรณ ตามขอ 15 แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหโอกาสสมาชิกที่ขาดสงเงินสงเคราะหในรอบบัญชี 2561 ไดคืนสภาพสมาชิก
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 (4) แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู
ไทย ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 5 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จึง
ออกประกาศหลักเกณฑการคืนสภาพสมาชิกดวยการอุทธรณ และการคืนสภาพสมาชิกดวยการสมัครเขาใหมกรณีพน
ระยะเวลาอุทธรณเปนกรณีพิเศษ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ในประกาศนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิก สสอค. ที่ถูกคัดชื่อออกดวยเหตุไมสงเงินสงเคราะห หรือสงเงินสงเคราะหไมทันตาม
กําหนดเวลา หรือดวยเหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
“การขอคืนสภาพสมาชิก” หมายถึง การขอคืนสภาพสมาชิกโดยการอุทธรณ หรือการสมัครเขาใหม
“การคืนสภาพสมาชิก” หมายถึง การไดสิทธิ์เขาเปนสมาชิกโดยการอุทธรณ หรือการสมัครสมาชิกใหม
“การอุทธรณ” หมายถึง การยื่นเรื่องขอกลับเขาเปนสมาชิก ของผูที่สงเงินสงเคราะหเกินกวา 90 วันแตไมเกิน
120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีของสหกรณตนสังกัดของสมาชิกรายนั้น
“การสมัครสมาชิกใหม” หมายถึง วิธีการการคืนสภาพสมาชิกดวยการสมัครเขาใหม สําหรับสมาชิกที่สงเงิน
สงเคราะหเกินกวาระยะเวลาผอนผัน และไดรับสิทธิ์ผอนผันจํากัดอายุสูงสุด
ขอ 2. ผูที่ตองขอใชสทิ ธิ์คืนสภาพไดแกสมาชิกที่เขาเงื่อนไขใน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ขอใชสิทธดวยการยื่นอุทธรณ ไดแกสมาชิกที่ชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเกินกวาระยะเวลา
ผอนผัน 90 วัน แตไมเกิน 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีสหกรณตนสังกัดของสมาชิกรายนั้น และดําเนินการดังนี้
(1) การยื่นอุทธรณตองดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นสุดการผอนผัน 90 วัน
พรอมเอกสารการใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐอายุไมเกิน 30วัน
(2) อัตราเงินคาบํารุงรายป และเงินสงเคราะห (ลวงหนา) ตามรอบการสมัคร ดังนี้

สมัครเขารอบเดือน
กอน ต.ค.56
ตุลาคม 2556
ธ.ค.56-ก.ค.58
สิงหาคม 2558

ไดรับสิทธิ์เดือน
คงสภาพป 60 และรอบ ม.ค.57
คงสภาพป 60 (ธ.ค.56)
คงสภาพป 60(ก.พ.57-ก.ย.58)
คงสภาพป 60 (ต.ค.58)

เงินสงเคราะหลวงหนา คาบํารุงรายป
4,800.00
40.00
4,800.00
40.00
4,800.00
40.00
4,800.00
40.00

รวมเปนเงิน
4,840.00
4,840.00
4,840.00
4,840.00
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สมัครเขารอบเดือน
กันยายน 2558
ต.ค.58-ส.ค.59
กันยายน 2559
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560

ไดรับสิทธิ์เดือน
คงสภาพป 60 (พ.ย.58)
คงสภาพป 60(ธ.ค.58-ต.ค.59)

พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

เงินสงเคราะหลวงหนา คาบํารุงรายป
รวมเปนเงิน
4,800.00
40.00
4,840.00
4,800.00
40.00
4,840.00
4,800.00
40.00
4,840.00
4,678.00
40.00
4,718.00
4,297.00
40.00
4,337.00
3,860.00
40.00
3,900.00
3,427.00
40.00
3,467.00
3,018.00
40.00
3,058.00
2,614.00
40.00
2,654.00
2,199.00
40.00
2,239.00
1,778.00
40.00
1,818.00
1,370.00
40.00
1,410.00
884.00
40.00
924.00
462.00
40.00
502.00
หมายเหตุ สมาชิกที่สมัครในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม
ไมมีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห

2.2 การใชสิทธิ์ขอคืนสภาพโดยการสมัครเขาใหม ไดแกสมาชิกที่ชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเกิน
กวาระยะเวลาอุทธรณ 120 วัน (3 เดือน + 1 เดือน) นับแตวันสิ้นปบัญชีสหกรณตนสังกัดของสมาชิกรายนั้น โดยยื่นเรื่อง
สมัครเขาใหมตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และดําเนินการดังนี้
(1) ผูประสงคจะขอคืนสภาพสมาชิก ใหยื่นคําขอที่ศูนยประสานงานที่ตนเองสังกัด
เวนแต สมาชิกประเภทรับตรง ใหยื่นคําขอที่สํานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย พรอมเงินคาสมัคร คาบํารุง เงินสงเคราะห และเอกสารดังตอไปนี้
ก. ใบสมัคร และ หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับเงินสงเคราะห
ข. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐอายุไมเกิน 30 วัน
ค. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) อัตราเงินคาสมัคร คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะห (ลวงหนา) ตามรอบการสมัครเขา
เปนสมาชิก ดังนี้
สมัครเขารอบเดือน

ไดรับสิทธิ์เดือน

เงินสงเคราะห
ลวงหนา

คาบํารุงรายป

เงินสงเคราะหคืนสภาพ
คาบํารุง+คาสมัครใหม

รวมเปนเงิน

กอน ต.ค.56
ตุลาคม 2556
ธ.ค.56-ก.ค.58
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
ต.ค.58-ส.ค.59
กันยายน 2559

คงสภาพป 60 และรอบ ม.ค.57

4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

4,860.00
4,860.00
4,860.00
4,860.00
4,860.00
4,860.00
4,860.00

9,700.00
9,700.00
9,700.00
9,700.00
9,700.00
9,700.00
9,700.00

คงสภาพป 60 (ธ.ค.56)
คงสภาพป 60(ก.พ.57-ก.ย.58)
คงสภาพป 60 (ต.ค.58)
คงสภาพป 60 (พ.ย.58)
คงสภาพป 60(ธ.ค.58-ต.ค.59)

พฤศจิกายน 2559
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สมัครเขารอบเดือน

ไดรับสิทธิ์เดือน

เงินสงเคราะห
ลวงหนา

คาบํารุงรายป

ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560

ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560

4,678.00
4,297.00
3,860.00
3,427.00
3,018.00
2,614.00
2,199.00
1,778.00
1,370.00
884.00
462.00

40.00
4,860.00
9,578.00
40.00
4,860.00
9,197.00
40.00
4,860.00
8,760.00
40.00
4,860.00
8,327.00
40.00
4,860.00
7,918.00
40.00
4,860.00
7,514.00
40.00
4,860.00
7,099.00
40.00
4,860.00
6,678.00
40.00
4,860.00
6,270.00
40.00
4,860.00
5,784.00
40.00
4,860.00
5,362.00
หมายเหตุ สมาชิกที่สมัครในเดือนกันยายน และ
เดือนตุลาคม ไมมีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห

เงินสงเคราะหคืนสภาพ
คาบํารุง+คาสมัครใหม

รวมเปนเงิน

ขอ 3. การรับคําขอ และการพิจารณาคืนสภาพสมาชิก
(1) ศูนยประสานงาน หรือสมาคมวิชาชีพแลวแตกรณี รับคําขอคืนสภาพสมาชิกพรอมเงินที่ตองชําระ
ตามขอ 2.1 หรือ 2.2 แลวตองสงสมาคมภายใน 7 วันนับวันที่ไดรับคําขอ
(2) สมาคมจะพิจารณาคําขอคืนสภาพสมาชิกภายใน 30 วันนับแตวันไดรับคําขอ และแจงผลการ
พิจารณาใหสมาชิกทราบภายใน 30 วัน นับแตวันพิจารณา
ขอ 4. ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
(1) เจาหนาทีส่ มาคม (เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของคําขอคืนสภาพ
สมาชิก และเอกสารประกอบ เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการทะเบียนและขอมูลสมาชิก
(2) ฝายทะเบียนและประมวลผล จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอผูจัดการกอนสงมอบนายทะเบียนและ
คณะกรรมการทะเบียนและขอมูลสมาชิก พิจารณากอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 5. การไดสิทธิ์คืนสภาพสมาชิกดวยการอุทธรณ หรือการใชสิทธิ์ขอคืนสภาพโดยการสมัครเขาใหมดวย
เหตุถูกตัดชื่อออกเพราะสงเงินสงเคราะหไมทันตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(1) สมาชิกที่ชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเกินกวา 90 วัน แตไมเกิน 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีของ
สหกรณตนสังกัดสมาชิก หรือกําหนดในประกาศสมาคม และไดยื่นขออุทธรณขอคืนสภาพสมาชิกตอศูนยประสานงาน
หรือสมาคมวิชาชีพของตนพรอมชําระเงินสงเคราะหลวงหนา และแนบใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ (อายุไม
เกิน 30 วัน )เรียบรอย แลวใหไดรับสิทธิ์การคืนสภาพสมาชิกนับแตวันที่สมาคมอนุมัติ
(2) สมาชิกที่ชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเกินกวา 120 วัน แตไมเกิน 180 นับแตวันสิ้นปบัญชีของ
สหกรณตนสังกัดสมาชิก หรือนับแตวันสิ้นสุดกําหนดในประกาศสมาคม ใหยื่นเรื่องการใชสิทธิ์ขอคืนสภาพโดยการสมัคร
เขาใหมตอศูนยประสานงาน หรือสมาคมวิชาชีพของตน และชําระเงินสงเคราะหลวงหนา ตามขอ 2.2 (2) พรอมแนบ
เอกสารตามขอ 2.2 (1) ไดรับสิทธิ์การคืนสภาพสมาชิกหลัง 60 วันนับจากวันที่สมาคมอนุมัติ
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(3) สมาชิกที่ชําระเงินสงเคราะหลวงหนาเกินกวา 180 วัน แตไมเกิน 1 ป นับแตวันสิ้นปบัญชีของ
สหกรณตนสังกัดสมาชิก หรือนับแตวันสิ้นสุดกําหนดในประกาศสมาคม ใหยื่นเรื่องการใชสิทธิ์ขอคืนสภาพโดยการสมัคร
เขาใหมตอศูนยประสานงานหรือสมาคมวิชาชีพของตน และชําระเงินสงเคราะหลวงหนา ตามขอ 2.2 (2) พรอมแนบ
เอกสารตามขอ 2.2 (1) ไดรับสิทธิ์การคืนสภาพสมาชิกหลัง 90 วันนับจากวันที่สมาคมอนุมัติ
ขอ 6 การพิจารณาอนุมัติคืนสภาพสมาชิกเปนอํานาจคณะกรรมการดําเนินการ เวนแตมีเหตุจําเปนอาจมอบ
คณะกรรมการทะเบียนหรือนายกสมาคมพิจารณาอนุมัติ แลวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อรับรองผลก็ได
ขอ 7. กรณีผู ข อคื น สภาพสมาชิ ก ถึ ง แก ก รรมระหว า งกระบวนการพิ จ ารณา และยัง ไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ์ ต ามข อ 5
สมาคมจะคืนเงินสงเคราะห และหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องใหเต็มจํานวนโดยไมมีดอกเบี้ย
ขอ 8. ผูขอคืนสภาพสมาชิกที่ไมรับการอนุมัติ สมาคมจะคืนเงินสงเคราะหและหรือเงินอื่นใดที่สมาชิกจายให
สมาคมเต็มจํานวนโดยไมมีดอกเบี้ย
ขอ 9. สมาคมจะนับสมาชิกที่ขอคืนสภาพโดยกระบวนการสมัครสมาชิกใหมเขาเปนจํานวนสมาชิกเมื่อไดรับ
สิทธิ์คนื สภาพตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ 5 แลวเทานั้น
ทั้งนี้ตั้งแต บัดนี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560

(นายอุทัย ศรีเทพ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

