หน้ า 1

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
1.สําเนาบัตรเจ้ าหน้ าที่รัฐหรือบัตรประจําตัวประชาชน
2.สําเนาทะเบียนบ้ าน
3.สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
4.ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)
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5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมีอายุไม่เกิน 30 วัน

6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบ้ านผู้รับเงินสงเคราะห์

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เขียนที่..............................................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ...................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ..................ปี
เลขที่ประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............ คู่สมรสชื่อ.......................................................................................
(1) ดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบตั หิ น้ าที่............................................. และเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์.................................................เลขที่สมาชิก................................................
(2) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้ าน)
บ้ านเลขที่...............หมู่ท่.ี ......ซอย....................ถนน................................... ตําบ(แขวง)......................................
อําเภอ (เขต)..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์....................
โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มอื ถือ.....................................E-mail…………………..……………………….
(3) สถานที่ปฏิบตั งิ าน/ชื่อหน่วยงาน………………..............………อําเภอ (เขต)............................จังหวัด.......................
โทรศัพท์ (ที่ทาํ งาน).....................................E-mail………………………………………
(4) การชําระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกจํานวน.......................................บาท และครั้งต่อไปชําระดังนี้
ชําระเป็ นเงินสดทุกปี
หักชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก
หักชําระจากเงินปันผล,เฉลี่ยคืน
หักชําระจากการเพิ่มเงินกู้ให้ สมาชิก
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ และเข้ าในวัตถุประสงค์ของข้ อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทยแล้ ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร
(.....................................................)
สมาชิก สอ...............................เลขที่...................

(
(
(
(

)
)
)
)

สําหรับเจ้าหน้าที่
ได้ ตรวจสอบแล้ ว ขอรับรองว่าผู้สมัคร
เป็ นผู้มคี ุณสมบัตถิ ูกต้ องครบถ้ วน
ได้ แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้ วน
ชําระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้ าแล้ ว
ควรอนุมตั ริ ับเป็ นสมาชิก
ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................ผูจ้ ดั การ
(..........................................)

ใบสมัครและเอกสารประกอบดาวน์โหลดได้จาก www.thaiftsc.com

ความเห็นของเลขานุการ/ประธานศูนย์ประสานงาน

( )ควรอนุมตั ริ ับเป็ นสมาชิ ( )อื่น ๆ.(ระบุ).............
ลงชื่อ.............................เลขานุการศูนย์ประสานงาน
ลงชื่อ........................... ....ประธานศูนย์ประสานงาน
การอนุมตั ิ
( ) ได้ รับอนุมตั ิ เมื่อวันที่........................................
ลงชื่อ............................เลขานุการ สสอค.
( ) ทราบและเสนอที่ประชุมทราบด้ วย
ลงชื่อ............................. นายกสมาคม
(..........................................)
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หนังสือให้คํายินยอมในการแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ และการหักเงิน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน....................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า...........................................อายุ......................ปี เกิดวันที่......................เดือน......................พ.ศ...................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์...............................เลขทะเบียนที่..........................ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่......ถนน........................
ตําบล.............................อําเภอ.............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์ มือถือ........................
ทํางานประจําในตําแหน่ง...............................สถานที่ทาํ งาน........................................ตําบล.................................อําเภอ........................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์ที่ทาํ งาน............................
1. สถานภาพ
โสด
สมรส คู่สมรสชื่อ.......................................
หย่า หรื อ หม้าย
2. กรณี ข้ าพเจ้ ามี ภาระหนี้ คงค้ างอยู่กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์ ต้นสังกัด ข้ าพเจ้ า ยินยอมให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ต้นสังกัด
หักเงินเพือ่ ชําระหนีด้ งั กล่ าวจนเสร็จสิ้นก่ อน
3. เงินทีเ่ หลือจาก ข้ อ 2 ข้ าพเจ้ าขอแสดงเจตนาจ่ ายเงินสงเคราะห์ ทพี่ งึ จ่ ายให้ กบั บุคคล ดังต่ อไปนี้
3.1..................................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................
เบอร์โทรศัพท์...........................................................
3.2..................................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................
เบอร์โทรศัพท์...........................................................
3.3..................................................เกี่ยวข้องเป็ น.........................
เบอร์โทรศัพท์...........................................................

3.4...................................................เกี่ยวข้องเป็ น.........................
เบอร์โทรศัพท์...........................................................
3.5....................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................
เบอร์โทรศัพท์...........................................................
3.6.................................................. เกี่ยวข้องเป็ น........................
เบอร์โทรศัพท์...........................................................

โดยมอบให้ ผ้รู ับเงินสงเคราะห์ ลาํ ดับที.่ ........(นาย/นาง/นางสาว................................................................)เป็ นผู้จดั การศพ
อนึ่ง ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า การแสดงเจตนาครั้งนีเ้ ป็ นไปด้ วยความสมัครใจ ไม่ มผี ้ใู ดบังคับ ข่ มขู่ หรือกระทําการใดๆ ให้
ข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาดังกล่ าว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ท้ ายหนังสือนี้
……………………………..
(ลงชื่อ)............................................ผู้ให้ คาํ ยินยอม
……………………………..
(ลงชื่อ)............................................เจ้าหน้าที่ สสอค.

…………………………....
(ลงชื่อ)..............................................พยาน
…………………………….
(ลงชิ่อ).............................................ผู้มอี าํ นาจลงนาม สสอค.

