เอกสารประกอบ
1.สําเนาบัตรข้าราชการหรื อบัตรประชาชน
2.สําเนาทะเบียนบ้าน
3.สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.ใบสําคัญการเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับผลประโยชน์

ใบสมัครสมาชิก ประเภท สมทบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ไทย (สสอค.)
 ประเภทคู่สมรสสมาชิกสามัญ
 ประเภทบิดา-มารดาสมาชิกสามัญ
 ประเภทบุตรสมาชิกสามัญ
 ประเภทสมาชิกสมทบของสหกรณ์
 ประเภท สมาชิกสมาคม 4 กลุ่มวิชาชีพ

เขียนที..................................................................
วันที...............เดือน.............................................พ.ศ...........
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ..................ปี
เลขทีประจําตัวประชาชน
เกิดวันที ............เดือน.....................................พ.ศ. ................ คู่สมรสชือ............................................................................................
(1) เป็ น  คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา ของ...................................................................................................สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์..................................................................เลขทีสมาชิก......................
(2) เป็ นสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์......................................(สําหรับสมาชิกสมทบประเภท สมาชิกสมาคม 4 กลุ่มวิชาชีพ)
(3) เป็ นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์.....................................................................................จํากัด เลขที...........................
(4) สถานทีอยู่ ( โทรศัพท์มือถือ.............................................E mail…………………………………………...……………….)
(ตามทะเบียนบ้าน)
(จัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที...............หมู่ที.......ซอย....................................... บ้านเลขที...............หมู่ที.......ซอย.......................................
ถนน.............................. ตําบล (แขวง)................................ ถนน.............................. ตําบล (แขวง)................................
อําเภอ (เขต)..............................จังหวัด............................... อําเภอ (เขต)..............................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์บา้ น............................. รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์บา้ น.............................
(5) การชําระเงินค่าสมัครสมาชิกครังแรกจํานวน.......................................บาท ดังนี
ชําระเป็ นเงินสด
ชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก
ชําระจากเงินปั นผล,เฉลียคืน
ชําระจากการเพิมเงินกูใ้ ห้สมาชิก
ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ไทยแล้ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับและเงือนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชือ.....................................................................ผูส้ มัคร
(..............................................................................)
สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผูส้ มัคร
( ) เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
( ) ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน และ
(..) ชําระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าแล้ว
ลงชือ.............................................เจ้ าหน้ าที
(..........................................)
ลงชือ.............................................ผู้จัดการ

สํ าหรับคณะกรรมการ
ความเห็นของเลขานุการ
( ) ควรอนุมตั ิ ( ) อืน ๆ.(ระบุ)................................
ลงชือ....................................เลขานุการ
การอนุมัติ
( ) อนุมัติเข้ าเป็ นสมาชิก สสอค.เมือวันที...........................
( ) ไม่ อนุมัติ เนืองจาก........................................................
ลงชือ................................นายกสมาคม

(.....................................................)
(...................................................)
ใบสมัครและเอกสารประกอบดาวน์โหลดได้จาก www.thaiftsc.com หรื อwww.Thaiftsc-ca.com หรื อ E-mail.ftsc.coop1@gmail.com

หน้ า 1

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

สสอค.1
สสอค.3

หนังสื อให้ คาํ ยินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ไทย (สสอค.)
เขียนที...........................................................
วันที.................เดือน....................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า...........................................อายุ......................ปี เกิดวันที......................เดือน......................พ.ศ...................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์...............................เลขทะเบียนที..........................ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที..........หมู่ที......ถนน........................
ตําบล.............................อําเภอ.............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์ มือถือ........................
ทํางานประจําในตําแหน่ง...............................สถานทีทํางาน........................................ตําบล.................................อําเภอ........................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์ทีทํางาน............................
1. สถานภาพ
โสด
สมรส คู่สมรสชือ.......................................
หย่า หรื อ หม้าย
2. ข้ าพเจ้ าขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์ จากเงินสงเคราะห์ สสอค. พึงจ่ าย โดยจ่ ายให้ กบั บุคคล ดังต่ อไปนี
โดยมอบให้ ผ้รู ับประโยชน์ ลาํ ดับที............(นาย/นาง/นางสาว......................................................)เป็ นผู้จดั การศพ
2.1..................................................เกียวข้องเป็ น........................... 2.4...................................................เกียวข้องเป็ น.........................
2.2..................................................เกียวข้องเป็ น........................... 2.5....................................................เกียวข้องเป็ น........................
2.3..................................................เกียวข้องเป็ น........................... 2.6.................................................. เกียวข้องเป็ น.........................
อนึง ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า การแสดงเจตนาครังนีเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ ไม่ มผี ้ใู ดบังคับ ข่ มขู่ หรือกระทําการใดๆ ให้
ข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาดังกล่ าว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ ท้ ายหนังสือนี
(ลงชือ)............................................ผู้ให้ คาํ ยินยอม
(ลงชือ)..............................................พยาน
(ลงชือ)............................................เจ้าหน้าที สสอค.
(ลงชือ).............................................ผู้มอี าํ นาจลงนาม สสอค.

หมายเหตุ
ข้ อความสํ าคัญ กรณี ผู้ให้ คํายินยอม มี ภาระหนี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตน้ สังกัด ผู้รับประโยชน์ ยินยอมให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตน้ สังกัดหักเงินเพือชําระหนีดังกล่าวจนเสร็ จสิ นก่อนโดยขอรับเฉพาะส่ วนทีเหลือจึงได้ลงลายมือ
ชือไว้เป็ นหลักฐาน
’\

2.1..................................................เกียวข้องเป็ น........................... 2.4...................................................เกียวข้องเป็ น.........................
(ลงชือ)................................................
(ลงชือ)................................................
2.2..................................................เกียวข้องเป็ น...........................
(ลงชือ)................................................

2.5....................................................เกียวข้องเป็ น.......................
(ลงชือ)................................................

2.3..................................................เกียวข้องเป็ น........................... 2.6.................................................. เกียวข้องเป็ น........................
(ลงชือ)................................................
(ลงชือ)................................................

