หน้ า 1

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
1.สาเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐหรื อบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
6. สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงินสงเคราะห์

สสอค.1

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ไทย (สสอค.)

เขียนที่..................................................................
วันที่.......................เดือน......................พ.ศ............................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ..................ปี
เลขที่ประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่ ...................เดือน.......................พ.ศ. ........................... คู่สมรสชื่อ......................................................................................
(1) ดารงตาแหน่ง หรื อปฏิบตั ิหน้าที่................................. และเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์............................
...เลขที่สมาชิก................................................
(2) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่...............หมู่ที่.......ซอย....................................ถนน................................... ตาบล (แขวง)......................................
อาเภอ (เขต)..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ...................โทรศัพท์บา้ น.....................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................E-mail………………………………………….
(3) สถานที่ปฏิบตั ิงาน/ชื่อหน่วยงาน………………………อาเภอ (เขต)............................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์ (ที่ทางาน).....................................E-mail………………………………………
(4) การชาระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกจานวน.......................................บาท ดังนี้
ชาระเป็ นเงินสด
ชาระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก
ชาระจากเงินปั นผล,เฉลี่ยคืน
ชาระจากการเพิ่มเงินกูใ้ ห้สมาชิก
ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าในวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ไทยแล้ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................)
สมาชิก สอ...............................เลขที่...................
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผูส้ มัคร
( ) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
( ) ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน และ
( ) ชาระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าแล้ว
( ) ควรอนุมตั ิรับเป็ นสมาชิก
ลงชื่อ.............................................เจ้ าหน้ าที่
(..........................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้จดั การ
(..........................................)
ใบสมัครและเอกสารประกอบดาวน์โหลดได้จาก www.thaiftsc.com

ความเห็นของเลขานุการ/ประธานศู นย์ ประสานงาน
( ) ควรอนุมตั ิรับเป็ นสมาชิก ( ) อื่น ๆ.(ระบุ).............
ลงชื่อ....................................เลขานุการศูนย์ประสานงาน
ลงชื่อ.....................................รองประธานศูนย์ประสานงาน
การอนุมตั ิ
( ) ได้รับอนุมตั ิ เมื่อวันที่.................................................
ลงชื่อ................................เลขานุการสมาคม สสอค.
( ) ทราบและเสนอที่ประชุมทราบด้วย
ลงชื่อ............................................ นายกสมาคมสสอค.
(..........................................)

สสอค.2

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ...................................................................
วันที่..........................เดือน...........................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง........................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่....................................................................................................................
ได้ทาการตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว............................................................................................อายุ..................ปี
ปรากฏว่า
นาย / นาง / นางสาว..........................................................................................................................................
ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อง ไม่สมประกอบและ
ปราศจากโรคเหล่านี้
(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุ นแรง
(4) โรคมะเร็ งในระยะอันตราย
(5) โรคภูมิคุมกันบกพร่ อง
(6) โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นอันตราย
สรุ ปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ดังนี้..............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................
(.......................................................)
แพทย์ผทู ้ าการตรวจร่ างกาย
หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึ งได้ข้ ึนทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุตอ้ งออกจากราชการ
(3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

สสอค.3

หนังสื อให้ คายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ไทย (สสอค.)
เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน....................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า...........................................อายุ......................ปี เกิดวันที่......................เดือน......................พ.ศ...................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์...............................เลขทะเบียนที่..........................ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่......ถนน........................
ตาบล.............................อาเภอ.............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์ มือถือ........................
ทางานประจาในตาแหน่ง...............................สถานที่ทางาน........................................ตาบล.................................อาเภอ........................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์ที่ทางาน............................
1. สถานภาพ
โสด
สมรส คู่สมรสชื่อ.......................................
หย่า หรื อ หม้าย
2. ข้ าพเจ้ าขอแสดงเจตนาจ่ ายเงินสงเคราะห์ ทสี่ มาคมพึงจ่ ายให้ กบั บุคคล ดังต่ อไปนี้
โดยมอบให้ ผ้รู ับเงินสงเคราะห์ ลาดับที.่ ...........(นาย/นาง/นางสาว......................................................)เป็ นผู้จดั การศพ
2.1..................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................... 2.4...................................................เกี่ยวข้องเป็ น.........................
2.2..................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................... 2.5....................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................
2.3..................................................เกี่ยวข้องเป็ น......................... 2.6.................................................. เกี่ยวข้องเป็ น........................
อนึ่ง ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า การแสดงเจตนาครั้งนีเ้ ป็ นไปด้ วยความสมัครใจ ไม่ มผี ้ใู ดบังคับ ข่ มขู่ หรือกระทาการใดๆ ให้
ข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาดังกล่ าว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ท้ ายหนังสือนี้
(ลงชื่อ)............................................ผู้ให้ คายินยอม

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

(ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่ สสอค.

(ลงชิ่อ).............................................ผู้มอี านาจลงนาม สสอค.

หมายเหตุ
ข้ อความสาคัญ กรณี ผู้ให้ คายินยอม มี ภาระหนี้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตน้ สังกัด

ผู้รับเงินสงเคราะห์ ยินยอม

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตน้ สังกัดหักเงินเพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวจนเสร็ จสิ้ นก่อนโดยขอรับเฉพาะส่ วนที่เหลือจึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน\
(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)................................................
2.1..................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................... 2.4...................................................เกี่ยวข้องเป็ น.........................
(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)................................................
2.2..................................................เกี่ยวข้องป็ น............................ 2.5....................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................
(ลงชื่อ)................................................
(ลงชื่อ)................................................
2.3..................................................เกี่ยวข้องเป็ น.......................... 2.6.................................................. เกี่ยวข้องเป็ น........................

