ที่ พิเศษ 1/2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
เรื่ อง การเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย ปี 2557-2561
เรี ยน สมาชิก สสอค. รอบที่ 10/53-12/61 ทุกท่าน
ตามที่ ท่ านได้สมัค รเข้าเป็ นสมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ กชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ไทยในรอบ
10/53-12/61 เนื่ องจากในรอบปี บัญชี 2564 มีเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี 2557 - 2561 เพราะมีสมาชิ กเสี ยชี วิต
มากกว่า อัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจาปี ในรอบปี 2557 เรี ยกเก็บ 4,000 บาท และรอบปี 2558 - 2561 เรี ยกเก็บปี ละ
4,800 บาท ซึ่ งอัตราเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในรอบปี ดังกล่าวไม่พอกับจานวนเงินสงเคราะห์ ที่จ่ายจริ ง (ตามจานวนสมาชิกที่
เสี ยชีวิตในรอบปี นั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
เงิน
เงิน
เงิน
สมาชิก สมาคม
ปี บัญชี เสียชีวิต สงเคราะห์ สงเคราะห์ สงเคราะห์ สมทบ สมทบ
คงเหลือ
ล่วงหน้ า
ใช้ ไป
ไม่ พอจ่ าย
(1)
2557
2558
2559
2560
2561
2562

(2)
2,147
2,257
2,189
2,265
2,377
2,547

(3)
4,000.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00

(4)
5,029.45
5,077.36
5,025.64
5,082.49
5,051.56
5,163.73
รวม

(6)
-1,029.45
-277.36
-225.64
-282.49
-251.56
-363.73 300.00
(5)=(3)-(4)

(7) (8)=(5)+(6)+(7)
-1,029.45
100.00
-177.36
100.00
-125.64
100.00
-182.49
200.00
-51.56
104.23
40.50
-1,526.00

อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ไม่ พอจ่ ายปี 2557-2561
รอบ
จานวนเงิน
รอบ
จานวนเงิน
10/53-11/56,1/57
1,526.00
11/60
939.00
12/56
1,474.00
12/59-10/60
828.00
02/57-12/57
1,130.00
12/60
828.00
01/58-09/58
1,130.00
01/61-09/61
828.00
11/58
1,130.00
10/61
828.00
10/58
1,094.00
11/61
806.00
12/58-10/59
939.00
12/61
369.00
11/59
939.00
ตรวจสอบสมาชิกภาพและรอบการสมัครสมาชิก (ตามรายละเอียดดังแนบ)

http://onelink.to/gvmrbu

/ดังนั้น ...

ดัง นั้น ท่ านมี เงิ น ค้างช าระตั้งแต่ ปี 57-61 ตามตารางรายละเอี ย ดอั ต ราการเรี ย กเก็ บ เงิ น สงเคราะห์ ไม่ พ อจ่ ายปี
2557-2561 ตามความมาตรา 30 วรรค 4 พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 “เงินสงเคราะห์ให้เรี ยกเก็บได้ตามจานวน
สมาชิ กที่ ตายตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่ กาหนดในกฎกระทรวง” และข้อบังคับสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย พ.ศ. 2562 ข้อ 19 และ ข้อ 22 จึงขอให้ท่านโปรดชาระเงินสงเคราะห์ที่ไม่พอ
จ่ายสะสมของปี 2557 - 2561 ดังรายละเอียดข้างต้นนี้ ซึ่ งสมาคมได้นาเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของปี ถัดไปและเงินค่าใช้จ่ายของ
สมาคม (ใช้สารองจ่ายไม่ได้) สารองจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ศพสมาชิ กไปแล้ว จึงจาเป็ นต้องเรี ยกเก็บเงินจากท่าน โดยท่ าน
สามารถชาระเงินตามช่องทางต่างๆ ได้ดงั นี้
1. ชาระเงินสดผ่านศูนย์ประสานงานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด (ต้นสังกัดสมาชิก)
2. ชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุ งไทย เลขที่บญั ชี 376-0-33417-2 ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สสอค.ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด (พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
ผ่านช่องทางไลน์ของศูนย์ประสานงานฯ LINE ID : ChtscCoop และระบุ ชื่อ - นามสกุล - เลขฌาปนกิจ)
3. ยินยอมให้หกั เงิน จากเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน หรื อเงินอื่นใดที่ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด
โปรดชาระเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะกรณี ชาระเงินสดหรื อโอนเข้าบัญชี ) โดยจะออกหลักฐาน
การรับเงินส่งให้ท่าน หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 098-8493759
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ท่านนาส่งเงินและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( นายสมพล ตันติสันติสม )
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย

หมายเหตุ : คาชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ไม่ พอจ่ าย ปี 2557-2561
https://www.youtube.com/watch?v=icpYuw0N9mg

ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ชลบุรี จากัด
โทรศัพท์ 038-111092-096 ต่อ 104 หรือ 098-8493759

ขั้นตอนการตรวจสอบสมาชิกภาพและรอบการสมัครสมาชิก (Smartphone)
1. ให้ท่านแตะที่ Link ข้างล่างเพื่อติดตั้ง Application สสอค. (FTSC)
http://onelink.to/gvmrbu

กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิ ด Link ได้ ให้ท่านเปิ ดหน้าเวปบน Smartphone และพิมพ์ onelink.to/gvmrbu
หรื อสแกน QR Code

2. ให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและเข้าสู่ระบบ

3. ให้ท่านแตะที่เมนูขอ้ มูลสมาชิก

4. ให้ท่านดูขอ้ มูลในหัวข้อ วันที่เป็ นสมาชิก 01 ต.ค. 2553 (รอบ 10/53)
ดังนั้น ท่านมีเงินค้างชาระ จานวน 1,526.- บาท

ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จากัด
โทรศัพท์ 038-111092-096 ต่อ 104 หรือ 098-8493759

หนังสื อยินยอมให้ หกั เงิน
เรี ยน ประธานศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด
ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด.................................... โทร. ..............................................
ยินยอมให้หกั เงิน จากเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน หรื อเงินอื่นใด ที่ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชลบุรี จากัด
ไม่ยนิ ยอมให้หกั เงิน เหตุผล.......................................................................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................................................

(ลงชื่อ)............................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(............................................................)
วันที่ .................../.................../...................
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(............................................................)
วันที่ .................../.................../...................
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(............................................................)
วันที่ .................../.................../...................

ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชลบุรี จากัด
โทรศัพท์ 038-111092-096 ต่อ 104 หรื อ 098-8493759

ขั้นตอนการทารายการผ่านระบบ I-MEMBER
1. ให้ท่านแตะที่ Link ข้างล่างเพื่อเปิ ดใช้งานระบบ I-MEMBER
https://www.chtsc.com/member/login.php
2. ให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานด้วยเลขทะเบียนสมาชิกและรหัสผ่าน

3. ให้ท่านแตะที่เมนู e-service

4. ให้ท่านแตะที่เมนู ยินยอมให้หกั (ครู ไทย)

5. ให้ท่านทารายการเมื่อเสร็จสิ้ นแล้ว กดปุ่ มบันทึก

6. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ให้ท่านใส่รหัสยืนยันให้ถูกต้อง

7. เมื่อทารายการเสร็ จสิ้ น จะขึ้นข้อความว่า **ท่านได้ทารายการ แล้ว

ศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จากัด
โทรศัพท์ 038-111092-096 ต่อ 104 หรือ 098-8493759

