
 
 
 
       ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

เขียนท่ี........................................................................... 
วนัท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. .................. 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................อาย.ุ......................ปี 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน 
เกิดวนัท่ี.........เดือน...........................................พ.ศ. ...................... คู่สมรสช่ือ....................................................................................... 
 

(1) ด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบติัหนา้ท่ี............................................................  และเป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบรีุ  จ ากดั    เลขท่ีสมาชิก........................... 

(2) สถานท่ีอยู ่(ตามทะเบียนบา้น) 
บา้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี..........ซอย................................ถนน...................................... ต าบล(แขวง).................................
อ าเภอ(เขต).....................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์....................................
โทรศพัทบ์า้น.....................................โทรศพัทมื์อถือ.......................................E-mail...................................................... 

(3) สถานท่ีปฏิบติังาน/ช่ือหน่วยงาน..........................................................อ าเภอ..................................จงัหวดั....................... 
 

โทรศพัท ์(ท่ีท างาน).....................................E-mail........................................................................ 

(4)   การช าระเงินค่าสมคัรสมาชิกคร้ังแรกจ านวน.........4,880......บาท และคร้ังต่อไปช าระดงัน้ี 
               ช าระเป็นเงินสดทุกปี                                     หกัช าระจากบญัชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก 
               หกัช าระจากเงินปันผล, เฉล่ียคืน                   หกัช าระจากการเพ่ิมเงินกูใ้ห้สมาชิก 
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบ และเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์    

ครูไทยแลว้  มีความประสงคส์มคัรเป็นสมาชิก  และยินยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและเง่ือนไขดงักล่าวทุกประการ 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูส้มคัร 
(.............................................................) 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั  เลขท่ี...................... 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

เอกสารประกอบ 

1.ส าเนาบัตรเจ้าหน้าที่รัฐหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

4.ใบส าคัญการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐมีอายไุม่เกิน 30 วนั 
6. ส าเนาบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห ์

สสอค.1 

หนา้ 1 

/ 

ส าหรับศูนย์ประสานงาน 
            ไดต้รวจสอบแลว้ ขอรับรองว่าผูส้มคัร 

(  )  เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น 
(  )  ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรครบถว้น   
(  )  ช าระเงินค่าสมคัร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหนา้แลว้ 
(  )  ควรอนุมติัรับเป็นสมาชิก 
             ลงช่ือ............................................ เจา้หนา้ท่ี 
                     (นางวิภาวรรณ์   ชะนะยทุธ) 

              ลงช่ือ............................................... ผูจ้ดัการ 
                        (นายสมศกัด์ิ   ฉนัทานุรักษ)์ 

              ลงช่ือ......................................... ประธานกรรมการ 
                          (นายนิวตัร  วงศวิ์ลยั) 
 

ส าหรับสมาคม 
(   ) ควรอนุมติัรับเป็นสมาชิก   
(   ) อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................................ 
        ลงช่ือ............................................. เจา้หนา้ท่ี 
                (............................................) 
        ลงช่ือ............................................. ผูจ้ดัการ/เลขานุการ 
                (............................................) 

การอนุมตั ิ

(   ) อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิก สสอค. เม่ือวนัท่ี......................
(   ) ไม่อนุมติั  เน่ืองจาก........................................................ 

       ลงช่ือ.................................... นายก/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

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

5,080



            
 

 
 

แบบคํารบัรองสุขภาพตนเอง 
 

 ข้าพเจ้า.........................................................  อายุ............ปี  วัน/เดอืน/ปีเกดิ..............................

สมาชิกสหกรณ์................................................................................เลขทสีมาชิกสหกรณ์............................ 

เลขบัตรประจาํตัวประชาชน.....................................ได้ทาํการสมัครสมาชิก สสอค. รอบสมัครเดือน.................. 

และขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล....................................................................................................... 

ขอเรียนว่าข้าพเจ้า มีประวตัิการรักษาโรคต่อไปนี 

  ไม่ม ี      ม ี

1. โรคมะเรง็        ระบุ....................................................... 

2. โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด         ระบุ....................................................... 

3. โรควัณโรคในระยะอันตราย      ระบุ....................................................... 

4. โรคเบาหวานขนัรุนแรง        ระบุ....................................................... 

5. โรคภมิูคุ้มกนับกพร่อง        ระบุ....................................................... 

6. โรคไตวายเรือรัง        ระบุ....................................................... 

7. โรคปอดเรือรัง        ระบุ....................................................... 

8. โรคตับแขง็        ระบุ....................................................... 

. โรคร้ายแรงอืนๆ ตามทแีพทยร์ะบุ........................................................................................ 
 

 
 

เรียน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ครไูทย (สสอค.) 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าขา้พเจ้าไม่มีประวติัการรกัษาโรคตามขอ้ -  หากข้าพเจ้าละเว้นทจีะเปิดเผยความ

จริงเกยีวกับโรคประจาํตัววตามข้อ -  และหากเสียชีวิตภายในระยะเวลา  ปี หรือแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จให้ถือ

ว่า ขา้เจ้าไม่มีสมาชิกภาพของ สสอค. มาตังแต่ต้น ทาง สสอค. ไม่อนุมัติเป็นสมาชิก เงินค่าบํารุงและเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้า คนืให้กบัผู้สมัคร 
 

 

 

 

 

ลงชือ................................................. (ผู้สมัครสมาชิก สสอค.) 

ตัวบรรจง(................................................) 

ลงชือ................................................. พยาน 

ตัวบรรจง(................................................) 

ลงชือ................................................. (เจ้าหน้าท ี/ กรรมการศูนย์ประสานงาน) 

ตัวบรรจง(................................................) 

 



 

 

 

หนงัสือใหค้ ำยนิยอมในกำรหกัเงิน และแสดงเจตนำกำรรบัเงินสงเครำะห ์

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะหส์มำชิกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) 

                               เขียนที่................................................ 

       วันที่..........เดอืน....................พ.ศ..................... 

ข้าพเจ้า......................................................อายุ..........ปี  เกดิวันที่........เดือน.................พ.ศ................. 

สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์..............................................................................เลขสมาชิกสหกรณ.์........................ 

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.........ถนน.....................ต าบล...............................อ าเภอ.................................

จังหวัด................................รหัสไปรษณย์ี...................โทรศัพท.์.............................มือถือ.................................. 

ท างานประจ าในต าแหน่ง......................................................สถานที่ท  างาน.........................................................

ต าบล..........................อ าเภอ.............................จังหวดั.....................................รหัสไปรษณย์ี..........................

โทรศัพทท์ี่ท  างาน................................. ต่อ................... 

1. สถำนภำพ 

             โสด               สมรส  คู่สมรสช่ือ.............................................         หย่า  หรือ หม้าย 

 

2. กรณีขำ้พเจำ้ มีภำระหนี้ คงคำ้งอยู่กบัสหกรณอ์อมทรพัยต์น้สงักดั  ขำ้พเจำ้ยินยอมใหส้หกรณอ์อมทรพัย์

ตน้สงักดัหกัเงินเพือ่ช ำระหนี้ ดงักล่ำวจนเสร็จส้ินก่อน 

3. เงินท่ีเหลือจำก ขอ้ 2 ขำ้พเจำ้ขอแสดงเจตนำจ่ำยเงินสงเครำะหท่ี์พึงจ่ำยใหก้บับุคคล  ดงัต่อไปนี้  

 

3.1..........................................เกี่ยวข้องเป็น...............

เบอร์โทรศัพท.์....................................... 

3.4..........................................เกี่ยวข้องเป็น.............

เบอร์โทรศัพท.์.................................... 

3.2..........................................เกี่ยวข้องเป็น...............

เบอร์โทรศัพท.์.................................... 

3.5..........................................เกี่ยวข้องเป็น.............

เบอร์โทรศัพท.์.................................... 

3.3..........................................เกี่ยวข้องเป็น...............

เบอร์โทรศัพท.์.................................... 

3.6..........................................เกี่ยวข้องเป็น.............

เบอร์โทรศัพท.์.................................... 

       

โดยมอบใหผู้ร้บัเงินสงเครำะหล์ ำดบัท่ี.........(นำย/นำง/นำงสำว........................................................... 

เลขท่ีบตัรประชำชน...........................................เกี่ยวขอ้งเป็น.....................................) เป็นผูจ้ดักำรศพ 

         

                   อนึง่  ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำกำรแสดงเจตนำครั้งนี้ เป็นไปดว้ยควำมสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่ หรือ

กระท ำกำรใด ๆ ใหข้ำ้พเจำ้แสดงเจตนำดงักล่ำว จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั ทำ้ยหนงัสือนี้  

 

 (ลงช่ือ)......................................ผู้ให้ค ายินยอม             (ลงช่ือ)................................พยาน 

 (ลงช่ือ).....................................เจ้าหน้าที่ สสอค.           (ลงช่ือ)................................ผู้มีอ านาจลงนาม สสอค. 

 

สสอค.3 

/ลงลำยมือ... 



 

ลงลำยมือช่ือผูร้บัเงินสงเครำะหไ์วเ้ป็นหลกัฐำนกำรยินยอมใหห้กัเงินเพือ่ช ำระหนี้  

 1. ผู้รับเงินสงเคราะห์และหรือผู้จัดการศพ ซึ่งต้องเป็นบุคคล(ตามข้อบังคับ ฯ หมวด 7 ข้อ 25 และประกาศ

กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ วิธกีารจ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ ข้อ 3) ดังต่อไปนี้  

  1.1 สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา   1.4 ปู่ ย่า ตา ยาย 

  1.2 พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกนั   1.5 ลุง ป้า น้า อา  

  1.3 พ่ีน้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกนั  1.6 ผู้อุปการะเลี้ ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเล้ียงดู 

  ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ให้สมาคมฯจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลใน ข้อ 1. ตามล าดับ

ก่อนหลัง โดยผู้อยู่ล าดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ล าดับหลัง แต่ถ้ามีผู้อยู่ในล าดับเดียวกันหลายคน ให้สมาคมฯแบ่งเงินค่า

จัดการศพหรือค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ที่เหลืออยู่ให้แก่ทุกคนในสดัส่วนที่เท่ากนั 

 2. ผูร้บัเงินสงเครำะห์ ตามหนังสอืยินยอมตามข้อ 3 ทุกคน ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสงักัดหักเงินเพ่ือ

ช าระหน้ีดังกล่าวจนเสรจ็สิ้นก่อนโดยขอรับเฉพาะส่วนที่เหลือจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

2.1...........................................เกี่ยวข้องเป็น.............. 

(ลงช่ือ)................................................... 

2.4.......................................เกี่ยวข้องเป็น.............. 

(ลงช่ือ)................................................... 

2.2...........................................เกี่ยวข้องเป็น.............. 

(ลงช่ือ)................................................... 

2.5.......................................เกี่ยวข้องเป็น.............. 

(ลงช่ือ)................................................... 

2.3...........................................เกี่ยวข้องเป็น.............. 

(ลงช่ือ)................................................... 

2.6.......................................เกี่ยวข้องเป็น.............. 

(ลงช่ือ)................................................... 

-2- 


