โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรเจ้ าหน้ าที่รัฐหรือบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน
3. สาเนาทะเบียนสมรส (ประเภทคู่สมรสสมาชิกสามัญ)
4. ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)
5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมีอายุไม่เกิน 30 วัน
6. แบบคารับรองสุขภาพตนเอง
7. สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้ านผู้รับเงินสงเคราะห์

สสอค.4

ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

ประเภทสมทบสมาชิกสามัญ
ประเภทสมทบสหกรณ์
ประเภทสมทบกลุ่มวิชาชีพอื่น

คู่สมรส
คู่สมรส
คู่สมรส

บิดา-มารดา
บุตร
บิดา-มารดา
บุตร
บิดา-มารดา
บุตร
รับตรงศูนย์
เขียนที่...................................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ............
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อายุ................ปี
เลขที่ประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่..........เดือน...............................พ.ศ................. คู่สมรสชื่อ.......................................................................
(1) เป็ น  คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา ของ..............................................................สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์.....................................................เลขที่สมาชิก........................
(2) เป็ นสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์..................................................(สาหรับสมาชิกสมทบประเภทกลุ่มวิชาชีพ)
(3) เป็ นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์.....................................................................จากัด เลขที่.........................
(4) สถานที่อยู่ (โทรศัพท์มอื ถือ.............................................E-mail..........................................)
(ตามทะเบียนบ้ าน)

(จัดส่งเอกสาร)

บ้ านเลขที่...............หมู่ท่.ี ........ซอย..............................
ถนน......................... ตาบล(แขวง).............................
อาเภอ(เขต)..........................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน..........................

บ้ านเลขที่..............หมู่ท่.ี ......ซอย..............................
ถนน........................ ตาบล(แขวง)...........................
อาเภอ(เขต).........................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน.......................

(5) การชาระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกจานวน.................................บาท และชาระครั้งต่อไป ดังนี้
ชาระเป็ นเงินสด
ชาระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ และเข้ าใวัตถุประสงค์ของข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทยแล้ ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิกและยินยอมปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
(...............................................)

(
(
(
(

)
)
)
)

สาหรับศูนย์ประสานงาน
ได้ ตรวจสอบแล้ ว ขอรับรองว่าผู้สมัคร
เป็ นผู้มีคุณสมบัติถูกต้ องครบถ้ วน
ได้ แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้ วน
ชาระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้ าแล้ ว
ควรอนุมัติรับเป็ นสมาชิก

ลงชื่อ........................................เจ้ าหน้ าที่
(........................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการ
(.......................................)
ลงชื่อ......................................เลขานุการ/กรรมการ/ประธาน
(.......................................)

สาหรับสมาคม
( ) ควรอนุมัติรับเป็ นสมาชิก
( ) อื่น ๆ (ระบุ)................
ลงชื่อ........................................เจ้ าหน้ าที่
(........................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการ/เลขานุการ
(.......................................)
การอนุมตั ิ
( ) อนุมัติรับเข้ าเป็ นสมาชิก สสอค. เมื่อวันที่........................
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....................................................
ลงชื่อ.................................นายก/ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย

(.....................................)

สสอค.3

หนังสือให้คำยินยอมในกำรหักเงิน และแสดงเจตนำกำรรับเงินสงเครำะห์
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เขียนที่................................................
วันที่..........เดือน....................พ.ศ.....................
ข้ าพเจ้ า......................................................อายุ..........ปี เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ.................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์..............................................................................เลขสมาชิกสหกรณ์.........................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............หมู่ท่.ี ........ถนน.....................ตาบล...............................อาเภอ.................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์..............................มือถือ..................................
ทางานประจาในตาแหน่ง......................................................สถานที่ทางาน.........................................................
ตาบล..........................อาเภอ.............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์ท่ที างาน................................. ต่อ...................
1. สถำนภำพ
โสด
สมรส คู่สมรสชื่อ.............................................
หย่า หรือ หม้ าย
2. กรณีขำ้ พเจ้ำ มีภำระหนี้ คงค้ำงอยู่กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตน้ สังกัด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์

ต้นสังกัดหักเงินเพือ่ ชำระหนี้ ดังกล่ำวจนเสร็จสิ้ นก่อน
3. เงินที่เหลือจำก ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำขอแสดงเจตนำจ่ ำยเงินสงเครำะห์ที่พึงจ่ ำยให้กบั บุคคล ดังต่อไปนี้
3.1..........................................เกี่ยวข้ องเป็ น............... 3.4..........................................เกี่ยวข้ องเป็ น.............
เบอร์โทรศัพท์........................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................
3.2..........................................เกี่ยวข้ องเป็ น............... 3.5..........................................เกี่ยวข้ องเป็ น.............
เบอร์โทรศัพท์.....................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................
3.3..........................................เกี่ยวข้ องเป็ น............... 3.6..........................................เกี่ยวข้ องเป็ น.............
เบอร์โทรศัพท์.....................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................
โดยมอบให้ผูร้ บั เงินสงเครำะห์ลำดับที่.........(นำย/นำง/นำงสำว...........................................................
เลขที่บตั รประชำชน...........................................เกี่ยวข้องเป็ น.....................................) เป็ นผูจ้ ดั กำรศพ
อนึง่ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรแสดงเจตนำครั้งนี้ เป็ นไปด้วยควำมสมัครใจ ไม่มีผูใ้ ดบังคับ ข่มขู่ หรือ
กระทำกำรใด ๆ ให้ขำ้ พเจ้ำแสดงเจตนำดังกล่ำว จึ งได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ ท้ำยหนังสือนี้
(ลงชื่อ)......................................ผู้ให้ คายินยอม
(ลงชื่อ).....................................เจ้ าหน้ าที่ สสอค.

(ลงชื่อ)................................พยาน
(ลงชื่อ)................................ผู้มีอานาจลงนาม สสอค.
/ลงลำยมือ...

-2ลงลำยมือชื่อผูร้ บั เงินสงเครำะห์ไว้เป็ นหลักฐำนกำรยินยอมให้หกั เงินเพือ่ ชำระหนี้
1. ผู้ รับเงินสงเคราะห์ และหรื อผู้ จัดการศพ ซึ่งต้ องเป็ นบุ คคล(ตามข้ อบังคับ ฯ หมวด 7 ข้ อ 25 และประกาศ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ วิธกี ารจ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ ข้ อ 3) ดังต่อไปนี้
1.1 สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
1.4 ปู่ ย่า ตา ยาย
1.2 พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน
1.5 ลุง ป้ า น้ า อา
1.3 พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
1.6 ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู
ถ้ าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ ในใบสมัคร ให้ สมาคมฯจ่ายเงินดังกล่าวให้ แก่บุคคลใน ข้ อ 1. ตามลาดับ
ก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลาดับก่อนย่อมตัดสิทธิผ้ ูอยู่ลาดับหลัง แต่ ถ้ามีผ้ ูอยู่ในลาดับเดียวกันหลายคน ให้ สมาคมฯแบ่งเงินค่า
จัดการศพหรือค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ท่เี หลืออยู่ให้ แก่ทุกคนในสัดส่วนที่เท่ากัน
2. ผูร้ บั เงินสงเครำะห์ ตามหนังสือยินยอมตามข้ อ 3 ทุกคน ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดหักเงินเพื่อ
ชาระหนี้ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นก่อนโดยขอรับเฉพาะส่วนที่เหลือจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
2.1...........................................เกี่ยวข้ องเป็ น..............
(ลงชื่อ)...................................................

2.4.......................................เกี่ยวข้ องเป็ น..............
(ลงชื่อ)...................................................

2.2...........................................เกี่ยวข้ องเป็ น..............
(ลงชื่อ)...................................................

2.5.......................................เกี่ยวข้ องเป็ น..............
(ลงชื่อ)...................................................

2.3...........................................เกี่ยวข้ องเป็ น..............
(ลงชื่อ)...................................................

2.6.......................................เกี่ยวข้ องเป็ น..............
(ลงชื่อ)...................................................

สสอค.2

แบบคำรับรองสุขภำพตนเอง
ข้ าพเจ้ า......................................................... อายุ............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด..............................
สมาชิกสหกรณ์.............................................................................. เลขที่สมาชิกสหกรณ์...........................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................... ได้ ทาการสมัครสมาชิก สสอค. รอบสมัครเดือน..................
และขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล.......................................................................................................
ขอเรียนว่าข้ าพเจ้ า มีประวัติการรักษาโรคต่อไปนี้
ไม่มี
มี
1. โรคมะเร็ง
ระบุ.......................................................
2. โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด
ระบุ.......................................................
3. โรควัณโรคในระยะอันตราย
ระบุ.......................................................
4. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ระบุ.......................................................
5. โรคภูมิค้ ุมกันบกพร่อง
ระบุ.......................................................
6. โรคไตวายเรื้อรัง
ระบุ.......................................................
7. โรคปอดเรื้อรัง
ระบุ.......................................................
8. โรคตับแข็ง
ระบุ.......................................................
9. โรคร้ ายแรงอื่น ๆ ตามที่แพทย์ระบุ.......................................................................................

เรียน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าไม่ มีประวัติการรักษาโรคตามข้ อ 1-9 และยินยอมให้ สสอค. ขอประวัติการ
รักษาพยาบาลของข้ าพเจ้ าในสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้ องได้
หากข้ า พเจ้ า ละเว้ น ที่จ ะเปิ ดเผยความจริ งเกี่ยวกับ โรคประจ าตั ว ตามข้ อ 1-9 และหากเสียชี วิตภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หรื อ แจ้ง ข้อ ควำมอัน เป็ นเท็ จ ให้ ถื อ ว่ า ข้ำ พเจ้ำ ไม่ มี ส มำชิ ก ภำพของ สสอค. มำตั้ง แต่ ต ้น
ทาง สสอค. ไม่อนุมัติเป็ นสมาชิก เงินค่าบารุงและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ า คืนให้ กบั ผู้สมัคร
ลงชื่อ........................................................ (ผู้สมัครสมาชิก สสอค.)
ตัวบรรจง(................................................)
ลงชื่อ........................................................ พยาน
ตัวบรรจง(................................................)
ลงชื่อ........................................................ พยาน (เจ้ าหน้ าที่/กรรมการศูนย์ประสานงาน)
ตัวบรรจง(................................................)

สสอค.2

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ.........................................................
วันที่............เดือน..........................พ.ศ.......................
ข้ าพเจ้ า นายแพทย์ / แพทย์หญิง............................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่...........................................................................................
ได้ ทาการตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว......................................................................อายุ..............ปี
ปรากฏว่า
นาย / นาง / นางสาว...........................................................................................................
ไม่เป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟื อง ไม่สมประกอบ
และปราศจากโรคเหล่านี้
(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
(4) โรคมะเร็งในระยะอันตราย
(5) โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
(6) โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นอันตราย
สรุปความเห็นและข้ อเสนอแนะของแพทย์ ดังนี้.........................................................................
.........................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................
(....................................................)
แพทย์ผ้ ูทาการตรวจร่างกาย
(โปรดประทับตราสถานบริการของรัฐ)

หมายเหตุ (1) ต้ องเป็ นแพทย์ซ่งึ ได้ ข้ นึ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้ แสดงว่าเป็ นผู้มีสขุ ภาพร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็ นเหตุต้องออกจากราชการ
(3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ ใช้ ได้ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
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