โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรเจ้ าหน้ าที่รัฐหรือบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน
3. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
4. ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)

สสอค.1

5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมีอายุไม่เกิน 30 วัน

6. แบบคารับรองสุขภาพตนเอง
7. สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้ านผู้รับเงินสงเคราะห์

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ..................ปี
เลขที่ประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............. คู่สมรสชื่อ......................................................................................
(1) ดารงตาแหน่ง หรือปฏิบตั หิ น้ าที่......................................................... และเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์........................................................เลขที่สมาชิก..............................................
(2) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้ าน)
บ้ านเลขที่...............หมู่ท่.ี .......ซอย....................ถนน................................ตาบล(แขวง)..................................
อาเภอ (เขต).........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มอื ถือ.....................................E-mail.........................................
(3) สถานที่ปฏิบตั งิ าน/ชื่อหน่วยงาน.........................................................อาเภอ (เขต).........................................
จังหวัด.................................... โทรศัพท์ (ที่ทางาน)................................. E-mail.........................................
(4) การชาระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรก จานวน.......................................บาท และครั้งต่อไปชาระดังนี้
ชาระเป็ นเงินสดทุกปี
หักชาระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก
หักชาระจากเงินปันผล,เฉลี่ยคืน
หักชาระจากการเพิ่มเงินกู้ให้ สมาชิก
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ และเข้ าใจวัตถุประสงค์ของข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทยแล้ ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิกและยินยอมปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์..................................................เลขที่.....................

(
(
(
(

)
)
)
)

สาหรับศูนย์ประสานงาน
ได้ ตรวจสอบแล้ ว ขอรับรองว่าผู้สมัคร
เป็ นผู้มคี ุณสมบัตถิ ูกต้ องครบถ้ วน
ได้ แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้ วน
ชาระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้ าแล้ ว
ควรอนุมตั ริ ับเป็ นสมาชิก
ลงชื่อ........................................เจ้ าหน้ าที่
(........................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการ
(.......................................)

สาหรับสมาคม
( ) ควรอนุมตั ริ ับเป็ นสมาชิก
( ) อื่น ๆ (ระบุ)................
ลงชื่อ........................................เจ้ าหน้ าที่
(........................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการ/เลขานุการ
(.......................................)
การอนุมตั ิ
( ) อนุมตั ริ ับเข้ าเป็ นสมาชิก สสอค. เมื่อวันที่........................
( ) ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.....................................................

ลงชื่อ......................................เลขานุการ/กรรมการ/ประธานฯ
(.......................................)

ลงชื่อ.................................นายก/ผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
(.....................................)
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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. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ระบุ.......................................................
10. โรคร้ ายแรงอื่น ๆ ตามที่แพทย์ระบุ....................................................................................

เรียน นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีประวัติกำรรักษำโรคตำมข้อ 1-10 หากข้ าพเจ้ าละเว้ นที่จะเปิ ดเผยความ
จริงเกี่ยวกับโรคประจาตัวตามข้ อ 1-10 และหากเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปี หรือแจ้งข้อควำมอันเป็ นเท็จให้ ถือ
ว่ า ข้ำพเจ้ำไม่มีสมำชิ กภำพของ สสอค. มำตั้งแต่ ตน้ ทาง สสอค. ไม่อนุ มัติเป็ นสมาชิก เงินค่าบารุงและเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้ า คืนให้ กบั ผู้สมัคร
ลงชื่อ........................................................ (ผู้สมัครสมาชิก สสอค.)
ตัวบรรจง(................................................)
ลงชื่อ........................................................ พยาน
ตัวบรรจง(................................................)
ลงชื่อ........................................................ พยาน (เจ้ าหน้ าที่/กรรมการศูนย์ประสานงาน)
ตัวบรรจง(................................................)
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