ใบสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พะเยา จากัด (สสอ.)
เลขที่ทะเบียนสมาคม (สสอ.)…………………
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เขียนที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ครู พะเยาจากัด
วันที่…………………………………..........................
ข้าพเจ้า…………………………………………………เกิดวันที่…….…..เดือน…………..……… พ.ศ………….. อายุ…………..ปี
สมาชิกสหกรณ์เลขที่......................สังกัดหน่วย/โรงเรี ยน…………….…………..………….….อาเภอ………………จังหวัด…………….…
ข้าพเจ้ามีภูมิลาเนาอยูบ่ า้ นเลขที่…..……………. หมู่ที่…………....ถนน…………………..……ตาบล………………………..……
อาเภอ…………………… จังหวัด……………….……. รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์………………………………
ขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จากัด ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จากัด แล้วมีความเต็มใจและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบและ
คาสั่งสมาคมฯทุกประการไม่วา่ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งนั้นๆ จะออกก่อนหรื อหลังการสมัครของข้าพเจ้าหรื อมีการแก้ไขประการใดก็ดี ถ้า
ข้าพเจ้าฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งของสมาคมยินยอมรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียวโดยไม่ใช้สิทธิ โต้แย้งต่อสมาคมอย่างใดโดย
สิ้นเชิง สาหรับดอกเบี้ยเงินฝากจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าข้าพเจ้าขอบริ จาคให้สมาคม
ลงชื่อ……………..………..……………ผูส้ มัคร
(……………………………………..)
เสนอคณะกรรมการ
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาใบสมัครของ……………………………………………..………….เห็นควรว่ามีคุณสมบัติ
ถูกต้อง เห็นสมควรอนุมตั ิเป็ นสมาชิกได้
ไม่ถูกต้องไม่สมควรอนุมตั ิเป็ นสมาชิกสาเหตุ…………………….……….
ลงชื่อ ……………………………………….กรรมการและเลขานุการ
ลงชื่อ …………………………..…………..นายทะเบียน
(………………………………………..)
(………………………..…………….)
มติคณะกรรมการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิรับเป็ นสมาชิก………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………นายกสมาคมสสอ.
(………………………………………..)
จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าวันที่………….………………………………........ ที่ประชุมมีมติรับเป็ นสมาชิก วันที่…...…………….…………
มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ (ครบ 90 วัน)วันที่…………………………..………………………………………………………………….……….

หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร
3.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลไม่เกิน 30 วัน
การชาระเงินครั้งแรกเป็ นเงินสด ค่าสมัคร 100 บาท + บารุ งสมาคมปี ละ 20 บาท + สงเคราะห์ล่วงหน้า 500 บาทรวม 620 บาท
หลังจากนั้นสมาคมฯจะหักผ่านบัญชีเงินเดือนศพละ 50 บาท เก็บตามจานวนสมาชิกที่เสี ยชีวติ
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แบบระบุผู้มสี ิ ทธิรับเงินสงเคราะห์ ครอบครัว สสอ.
ถ้าสมาคมฯจ่ายเงินสงเคราะห์ศพตามข้อบังคับของสมาคมฯ ข้าพเจ้าขอให้สมาคมฯ จ่ายเงินให้แก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ดงั นี้
1………………………..…………………………..อายุ…………ปี เกี่ยวข้องเป็ น……………………………….ข้าพเจ้า
2………………………..…………………………..อายุ…………ปี เกี่ยวข้องเป็ น……………………………….ข้าพเจ้า
3………………………..…………………………..อายุ…………ปี เกี่ยวข้องเป็ น……………………………….ข้าพเจ้า
4………………………..…………………………..อายุ…………ปี เกี่ยวข้องเป็ น……...………………….…….ข้าพเจ้า
5………………………..…………………………..อายุ…………ปี เกี่ยวข้องเป็ น……………………………….ข้าพเจ้า
6………………………..…………………………..อายุ…………ปี เกี่ยวข้องเป็ น……………………………….ข้าพเจ้า

ลงชื่อ ......................................................................สมาชิก สสอ.
(......................................................................)
ลงชื่อ ......................................................................พยาน
(......................................................................)
ลงชื่อ ......................................................................พยาน
(......................................................................)

ข้ อบังคับ สมาคม สสอ. หมวด 7 ข้ อ 23
เมื่อสมาชิกผูใ้ ดถึงแก่ความตาย ให้บุคคลที่ระบุตามข้อ 13 มีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและ
เงินสงเคราะห์ครอบครัว ซึ่งต้องเป็ นบุคคลตาม (1) (2) (3)(4) (5) (6)ดังนี้
(1) สามี ภริ ยา บุตร บิดา มารดา
(2) พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
(3) พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
(4) ปู่ ย่า ตา ยาย
(5) ลุง ป้ า น้า อา
(6) ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ
ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพ ให้จ่ายแก่บุคคลใน (1)-(6) ตามลาดับก่อนหลัง โดยผูอ้ ยูล่ าดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิผอู ้ ยูล่ าดับหลัง แต่
ถ้ามีผอู ้ ยูใ่ นลาดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ ให้ตกเป็ นของแผ่นดิน

ถ้าหากมีเงินเหลือจากการจัดการศพให้จ่ายแก่บุคคลใน(1)-(3)ตามลาดับก่อนหลัง โดยผูล้ าดับก่อนย่อมตัดสิ ทธิ ผอู ้ ยู่
ลาดับหลังแต่ถา้ มีผอู ้ ยูใ่ นลาดับเดียวกันหลายคน ให้ได้รับเงินในสัดส่ วนที่เท่ากัน
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ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ…………………….………………….
วันที่ ……….เดือน………………..……….พ.ศ…………….
ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง…………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ (1)……………………………………………………..………………………
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานประจา……………………….……………..…………….
ได้ตรวจร่ างกาย นาย / นาง / นางสาว………………………………………………………..……………………………..
่ ………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่อยู…
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่……………………………………………………………………………………..………
แล้วเมื่อวันที่………….เดือน…………………………………..พ.ศ…………………….. ขอรับรองว่า
นาย / นาง / นางสาว ………….………………………………………..ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้
(1) โรคเรื้ อนในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
(5) โรคจิตต่างๆ
(6) โรคคุดทะราดหรื อโรคผิวหนังอันเป็ นที่น่ารังเกียจ
(7) กามโรคในระยะที่ 2 หมายถึงระยะที่มีผนื่ หรื อแผลตามผิวหนัง
สรุ ปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์ (2)...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………….แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกาย
(................................................................)
หมายเหตุ

(1) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้ข้ ึนทะเบียนรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุตอ้ งให้ออกจากราชการ
(3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

