
 
 

โปรดเขยีนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทกุช่อง 
เอกสารประกอบ : 

1. สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 

3. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

4. ใบสาํคญัการเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริง มีอายุไม่เกนิ 30 วนั 

6. สาํเนาบตัรและสาํเนาทะเบียนบา้นผูรั้บผลประโยชน์

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ใบสมคัรสมาชิก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

วนัที................เดือน..............................................พ.ศ......................... 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................................อาย.ุ............................................ปี 
เลขประจาํตวัประชาชน เกิดวนัที...............เดือน....................................พ.ศ................. 
คู่สมรสชือ.......................................................................................................  
(1)ดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ที เป็น ครู ทหาร ตาํรวจ ราชการ สาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ 

 สมาชิกสามญั ของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั   สมาชิกสอฟ. เลขที.........................  

  สมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั   สมาชิกสอฟ. เลขที.........................  

 (2) สถานทีปฏิบติังาน / ชือหน่วยงาน...................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................ถนน.................................. ตาํบล (แขวง)....................................อาํเภอ (เขต).......................................

จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท ์(ทีทาํงาน)....................................................... 

(3) สถานทีอยู ่(ตามทะเบียนบา้น)  
บา้นเลขที...................หมู่ที...............ซอย........................................ถนน............................................ ตาํบล (แขวง).............................................

อาํเภอ (เขต).................................................จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัทบ์า้น....................................

โทรศพัทมื์อถือ......................................... 

( ) สถานทีจดัส่งเอกสาร บา้นเลขที.......................หมู่ที......................ซอย................................................ถนน..................................................... 
ตาํบล (แขวง)........................................อาํเภอ (เขต).........................................จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์........................... 

( ) หากขา้พเจา้ถึงแก่ความตายขอมอบให.้...............................................................................................อยู่บา้นเลขที....................หมู่ที............

ซอย....................................ถนน.............................. ตาํบล (แขวง).............................อาํเภอ (เขต)............................จงัหวดั................................. 
รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์......................................เกียวขอ้งเป็น.................................ของขา้พเจา้เป็นผูจ้ดัการศพ 

(6) การชาํระเงินค่าสมคัรสมาชิกครังแรก เป็นเงินสด เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้   ค่าสมคัร ค่าบาํรุง จาํนวน ......................................บาท 
(รอบที........../..............) การชาํระเงินครังต่อไป ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงิน และชาํระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ดงันี  

  ชาํระจากเงินปันผล , เฉลียคืน  ชาํระจากบญัชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก (พร้อมถ่ายสาํเนาหนา้สมุดเงินฝาก) 

 เลขที....................................ชือบญัชี............................................................... 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อบังคบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย แล้ว มีความ

ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก และยนิยอมปฏบัิติตามข้อบังคบัและเงือนไขดังกล่าวทุกประการ 

 

 ลงชือ.....................................................................ผู้สมัคร 

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

 สมาชิก สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั เลขที.......................... 

เลขประจาํตวัสมาชิก สสอค. ...……………… 

สสอค.  

เลขทีคาํขอ สสอค.  ......……………… 

***สมาชิกยืนใบสมคัรดว้ยตนเอง ทีทาํการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์*** 

ผูรั้บเรือง .............................. 

วดัเลียบ เพลินจิต โมบาย



- - 

 

 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าทีสมาคมประจําศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตรวจสอบแลว้ขอรับรองว่าผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติัในการสมคัรสมาชิก สสอค.  และไดแ้นบหลกัฐานประกอบการ

สมคัรครบถว้น พร้อมชาํระเงินค่าสมคัร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหนา้ ตาม ขอ้บงัคบั และระเบียบสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย   ประกาศ สสอค.  เรืองรับสมคัรสมาชิก สสอค. หรือ การเปิดรับสมคัร

เป็นกรณีพิเศษ แลว้แต่กรณี 

 ลงชือ  ............................................................ 

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

 ตาํแหน่ง................................................................ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

เสนอ  เห็นควรอนุมติัใหส้มคัรเป็นสมาชิก สสอค............................................(คราวประชุมเมือวนัที..........................) 

 ไม่เห็นควรอนุมติั เนืองจาก.................................................................................................................................. 

 ลงชือ  ............................................................ 

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

 ประธานศูนยป์ระสานงานหรือผูที้ไดรั้บมอบหมาย 

 

ความเห็นคณะกรรมการสมาคม สสอค. 

 อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิก สสอค. ตงัแต่วนัที ................................................................................................... 

 ไม่อนุมติั เนืองจาก......................................................................................................................................... 

 

 ลงชือ  ............................................................ 

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

 ตาํแหน่ง................................................................ 

 

 

 

 

 

 

สสอค.  



 

หนังสือให้คํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการให้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

วนัที................เดือน..............................................พ.ศ......................... 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี 
เกิดวนัที..........เดือน..........................พ.ศ.............. สมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

สมาชิกเลขที.................................. สังกดัหน่วย.............................. 

ปัจจุบนัอยู ่บา้นเลขที...............หมู่ที...............ซอย......................................ถนน......................................... ตาํบล (แขวง)....................................

อาํเภอ (เขต).................................................จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัทบ์า้น....................................

โทรศพัทมื์อถือ......................................... 

สถานทีปฏิบติังาน / ชือหน่วยงาน...................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง...................................................ถนน.................................. ตาํบล (แขวง)....................................อาํเภอ (เขต).......................................

จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท ์(ทีทาํงาน).......................................................ต่อ..................... 

 . สถานภาพ  โสด  หยา่ หรือหมา้ย 

    สมรส คู่สมรส ชือ ....................................................................................................................... 

 . การแสดงเจตนา ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาการรับสิทธิประโยชน์จากเงินสงเคราะห์ที สสอค. พึงจ่าย โดยจ่ายใหก้บับุคคล ดงัต่อไปนี 

  .  …………………………………………………………………………….. เกียวขอ้งเป็น................................................ 

  .  …………………………………………………………………………….. เกียวขอ้งเป็น................................................ 

  .  …………………………………………………………………………….. เกียวขอ้งเป็น................................................ 

  .  …………………………………………………………………………….. เกียวขอ้งเป็น................................................ 

  .  …………………………………………………………………………….. เกียวขอ้งเป็น................................................ 

  .  …………………………………………………………………………….. เกียวขอ้งเป็น................................................ 

  โดยระบุใหบุ้คคลผูรั้บสิทธิประโยชน์ ลาํดบัที ......... ชือ-นามสกุล .......................................................... เป็นผูจ้ดัการศพของขา้พเจา้ 

  อนึง ขา้พเจา้ขอรับรองว่าการแสดงเจตนาครังนี เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่ หรือกระทาํการใดๆ ใหข้า้พเจา้

แสดงเจตนาดงักล่าว จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั ทา้ยหนงัสือนี 

 . ขา้พเจา้ในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.) ยนิยอมใหส้หกรณ์ตน้สังกดั

หกัเงินปันผลและหรือเงินเฉลีย หรือเงินฝากออมทรัพย ์เป็นค่าบาํรุงรายปี หรือสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ เพือจ่ายให ้สสอค. ต่อไป 

 (ลงชือ) ........................................................................  ผูใ้หค้าํยนิยอม 

 (ลงชือ) ........................................................................  เจา้หนา้ทีผูรั้บสมคัร 

 (ลงชือ) ........................................................................  ผูจ้ดัการศูนยป์ระสานงานฯ  

 (ลงชือ) ........................................................................  กรรมการ สสอค.  

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

 

 

 

 

 

สสอค.  

หมายเหต ุ:ตามประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์เรืองวิธีการจ่ายค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใชจ่้ายและการเกบ็รักษา

เงินของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ วนัที  ธนัวาคม  กาํหนดใหบุ้คคลผูไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์ครอบครัวจะตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัว ดงันี  

 1. สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา . พีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั . พีนอ้งร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั 

 . ปู่ ย่า ตา ยาย . ลุง ป้า นา้ อา . ผูอุ้ปการะเลียงดูหรือผูอ้ยู่ในอุปการะเลียงดู 



 

 

หนังสือมอบอาํนาจรับเช็ค เงินสงเคราะห์ศพ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

วนัที................เดือน..............................................พ.ศ......................... 

เรือง มอบให ้สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั เป็นผูจ้ดัการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

เรียน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.) 

 ตามที ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................อาย.ุ.....................................ปี 
เลขประจาํตวัประชาชน                                                                                อยูบ่า้นเลขที.........................หมู่ที.............................

ซอย....................................ถนน............................................. ตาํบล (แขวง)..............................................อาํเภอ (เขต).................................

จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น..................................โทรศพัทมื์อถือ.................................... 

ไดส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.) นนั 

 ขา้พเจา้ ขอมอบให ้ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั เป็นผูรั้บเงิน หรือเชค็ จากสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.) และเป็นผูจ้ดัการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของขา้พเจา้ ใหน้าํมา

จดัสรร แบ่งแก่ทายาท ซึงขา้พเจา้ไดร้ะบุชือไวใ้นหนงัสือใหค้าํยนิยอมในการหกัเงิน และแสดงเจตนาการใหรั้บเงินสงเคราะห์ครอบครัว  

ตามสัดส่วนเท่า ๆ กนั หลงัจากหกัค่าใชจ่้าย ภาระผูกพนัต่างๆ ของขา้พเจา้ แลว้ 

 อนึง ขา้พเจา้ขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครังนี เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่ ขู่เข็ญ หรือกระทาํการใดๆ ให้

ขา้พเจา้ และทายาท แสดงเจตนาดงักล่าวแต่ประการใด เพือเป็นหลกัฐาน จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั ทา้ยหนงัสือนี  

 

 ลงชือ  .............................................................................ผูม้อบอาํนาจ (สมาชิก) 

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

 ขา้พเจา้ ผูมี้รายชือขา้งทา้ยนี ขอใหค้วามยนิยอมในการจดัการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ทุกประการ  

 ลงชือ ...........................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูรั้บเงินสงเคราะห)์ ลงชือ.............................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูรั้บเงินสงเคราะห)์ 

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

 ลงชือ ...........................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูรั้บเงินสงเคราะห)์ ลงชือ.............................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูรั้บเงินสงเคราะห)์ 

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

 ลงชือ ...........................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูรั้บเงินสงเคราะห)์ ลงชือ.............................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูรั้บเงินสงเคราะห)์ 

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

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

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

 

 

สสอค.  



 

 

แบบรายงานสุขภาพตนเอง 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

 

วนัที................เดือน..............................................พ.ศ......................... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขที........................... 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  เลขทีสหกรณ์  ไดท้าํการสมคัรสมาชิก สสอค. รอบการ 

สมคัรที....................................... และไดข้อใบรับรองแพทยจ์าก.................................................................................................................... 

และขอเรียนว่า ระยะเวลาทีผ่านมาขา้พเจา้ไดต้รวจหรือไม่ในโรคต่อไปนี 

1. โรคหวัใจ ไม่เคย เคย ครังสุดทา้ยเมือเดือน................................พ.ศ........................ 

   เป็นโรคนี ไม่เป็นโรคนี 

2. โรควณัโรคในระยะอนัตราย ไม่เคย เคย ครังสุดทา้ยเมือเดือน................................พ.ศ........................ 

   เป็นโรคนี ไม่เป็นโรคนี 

3. โรคเบาหวานขนัรุนแรง ไม่เคย เคย ครังสุดทา้ยเมือเดือน................................พ.ศ........................ 

   เป็นโรคนี ไม่เป็นโรคนี 

4. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ไม่เคย เคย ครังสุดทา้ยเมือเดือน................................พ.ศ........................ 

   เป็นโรคนี ไม่เป็นโรคนี 

5. โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (โรคเอดส์) ไม่เคย เคย ครังสุดทา้ยเมือเดือน................................พ.ศ........................ 

   เป็นโรคนี ไม่เป็นโรคนี 

 ขา้พเจา้ ขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

  

 ลงชือ.....................................................................ผูส้มคัร 

 (............................................................................) ตวับรรจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสอค.  



 

สสอค.  

ใบรับรองแพทย์ 


