สส.ชสอ. ส.1/1 (สามัญ)

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง
เอกสารประกอบ :
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี)
5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
7. แบบรายงานสุขภาพตนเอง

สมัครผาน
 ศูนยประสานงาน
 ศูนยประสานงานระดับจังหวัด

เลขฌาปนกิจ............................................
รอบการสมัคร .............../.........................

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
เขียนที.่ ............................................................................
1
มกราคม
2562
วันที.่ ................เดื
อน............................พ.ศ.
...................

(1) ขอมูลสมาชิก
นายสมชาย ดีเลิศ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
6
มิถุนายน
2525
36
เกิดวันที.่ .........................เดื
อน.............................................พ.ศ..............................
อายุ ..................ป
เพศ ชาย หญิง
นางสมหญิง ดีเลิศ
สมรส คูสมรสชื่อ..........................................................................................................
หยา หรือ หมาย
การประปาส่วนภูมิภาค
10210
สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย .......................................................................................เลขทะเบี
ยนสมาชิก .........................

สถานภาพ

โสด

(2) ขอมูลดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ เปน
สาธารณสุข
ทหาร
ครู

ตํารวจ

ราชการ

รัฐวิสาหกิจ

ประกอบการ

กระทรวงมหาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาค ารงตําแหนง.....................................................
ช่างโยธา
สังกัด...............................................หน
วยงาน.................................................ดํ

(3) ที่อยูตามทะเบียนบาน
123
4
5
แจ้งวัฒนะ
บานเลขที่ ........................หมู
ที่ ...........................ซอย
.....................................................ถนน
.........................................................
ตลาดบางเขน
หลักสี่
กทม
ตําบล (แขวง) ..............................................อํ
าเภอ (เขต) ................................................จั
งหวัด .......................................................
10210
รหัสไปรษณีย ..................................
(4) ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได
123
4
5
แจ้งวัฒนะ
บานเลขที่........................หมู
ที่...........................ซอย.....................................................ถนน.........................................................
ตลาดบางเขน
หลักสี่
กทม
ตําบล (แขวง) ..............................................อํ
าเภอ (เขต) ................................................จั
งหวัด ......................................................
10210
รหัสไปรษณีย ..................................
02-5518930
085-1258963
pp@hotmail.com
โทรศัพทบาน............................โทรศั
พทที่ทํางาน..............................โทรศั
พทมือถือ.............................E-Mail
………………….
(5) การชําระเงิน
(5.1) การชําระเงินคาสมัครสมาชิกครั้งแรก จํานวน 4,840 บาท ดังนี้
ชําระเปนเงินสด
ชําระจากการเพิ่มเงินในการกูสามัญ/กูฉุกเฉิน
(5.2) การชําระเงินสงเคราะหลวงหนารายปครั้งตอไป โดยใหสหกรณหักจาก ดังนี้
ชําระเปนรายป (12 งวด)
ชําระจากเงินปนผล,เฉลี่ยคืน
ชําระเปนราย 3 เดือน (4 งวด)
ชําระจากการเพิ่มเงินในการกูสามัญ/กูฉุกเฉิน
ชําระเปนราย 6 เดือน (2 งวด)
ชําระจากการเก็บเงินลวงหนา จากเงินกูสามัญ
ชําระจากบัญชีโครงการฝากเพื่อสวัสดิการ/เงินฝากในสหกรณสมาชิก

ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทยแลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผูสมัคร
นายสมชาย ดีเลิศ
(.......................................................................)

สส.ชสอ. ส.1/2 (สามัญ)

สําหรับเจาหนาที่ศูนยประสานงาน
ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รวมทั้งไดแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร เงินคาสงเคราะหลวงหนาครบถวน ตามขอบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่องรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. หรือ การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี
ลงชื่อ...............................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง............................................................................

สําหรับคณะกรรมการศูนยประสานงาน
เรียน

นายก สส.ชสอ.
ตรวจสอบแลวรับรองวา สมาชิกมีคุณสมบัติครบถูกตอง
 เห็นควรรับเปนสมาชิก สส.ชสอ.
 ไมควรรับเปนสมาชิก สส.ชสอ. เนื่องจาก......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ผูมีอํานาจเสนอ (แลวแตกรณี)
เหรัญญิก/เลขานุการ ศูนยฯ
อุปนายก ศูนยฯ
ประธานศูนยฯ

ลงชื่อ...............................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง............................................................................

สําหรับเจาหนาที่ สส.ชสอ.
ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณ สมบัติในการสมัครสมาชิก สส.ชสอ. และไดแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ถูกตองตามที่ศูนยประสานงานแจง
ใหกับทาง สส.ชสอ.ทราบแลว
ลงชื่อ...............................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง............................................................................

สําหรับคณะกรรมการ สส.ชสอ.
คําสั่ง

 อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก สส.ชสอ. ตั้งแตวันที.่ .............................................................................................
(คราวประชุมเมื่อวันที.่ ................................................................................................................................)
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ผูมีอํานาจอนุมัติ (แลวแตกรณี)
เหรัญญิก/เลขานุการ สส.ชสอ.
อุปนายก สส.ชสอ.
นายก สส.ชสอ.

ลงชื่อ.................................................................
(............................................................................)
ตําแหนง................................................................................

สส.ชสอ. ส.2/1 (สามัญ)

หนังสือใหคํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
เขียนที่...........................................................................................
1
มกราคม
2562
วันที่..............เดื
อน.......................................พ.ศ...........................

นายสมชาย ดีเลิศ
35
6 อน................พ.ศ.............
มิ.ย.
2525
1.ขาพเจา.....................................................................อายุ
..............ป
เกิดวันที่..........เดื
การประปาส่่วนภูมิภาค จำกัด
10210
สมาชิกสหกรณออมทรัพย.............................................................................................เลขทะเบี
ยนสมาชิก................
123 ที่........ถนน...........................ตํ
4
แจ้งวัฒนะ
ตลาดบางเขน
หลักสี่
ปจจุบันอยูบานเลขที่.............หมู
าบล..............................อํ
าเภอ..................................
กทม.
10210
085-1256359
จังหวัด.............................รหั
สไปรษณีย..............................โทรศั
พท.....................................มื
อถือ....................................
ช่างโยธา
การประปาส่วนภูมิภาค
ทํางานประจําในตําแหนง.....................................................สถานที
่ทํางาน..........................................................................
ตลาดบางเขน
หลักสี่
กทม
10210
ตําบล....................................อํ
าเภอ....................................จั
งหวัด......................................รหั
สไปรษณีย...........................
02-5518930
โทรศัพทที่ทํางาน...........................................ต
อ...............
นางสมหญิง ดีเลิศ
2.หากขาพเจาถึงแกความตาย ขาพเจาขอมอบสิทธิให ............................................................................................
1111111111111
ภรรยา
บัตรประชาชน...................................................................เกี
่ยวของเปน..................................
เปนผูจัดการศพของขาพเจา
3. ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะหที่ สส.ชสอ. พึงจาย หลังจากหักเงินคาจัดการศพใหบุคคลที่ระบุไว
การประปาส่วนภูมิภาค
และยินยอมใหสหกรณออมทรัพย...............................................................................................จํ
ากัด หักเงินเพื่อชําระหนี้
ใหเสร็จสิ้นเทากับจํานวนหนี้สนิ ที่ขาพเจาผูกผันอยูในขณะนั้นเปนอันดับแรก (ถามี) สวนที่เหลือขอมอบใหบุคคล ดังตอไปนี้
นางสมหญิง ดีเลิศ
1111111111111
3.1 ....................................................................................................บั
ตรประชาชน...............................................
123 ม.4 ซ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ตลาดบางเขน กทม
ที่อยูที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................
085-1234567
ภรรยา
เบอรโทร......................................................
เกี่ยวของเปน.....................................................................................
3.2 ....................................................................................................บัตรประชาชน...............................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................
เบอรโทร...................................................... เกี่ยวของเปน.....................................................................................
3.3 ....................................................................................................บัตรประชาชน...............................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................
เบอรโทร...................................................... เกี่ยวของเปน.....................................................................................
3.4 ....................................................................................................บัตรประชาชน...............................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................
เบอรโทร...................................................... เกี่ยวของเปน.....................................................................................
3.5 ....................................................................................................บัตรประชาชน...............................................
ที่อยูที่สามารถติดตอได............................................................................................................................................
เบอรโทร...................................................... เกี่ยวของเปน.....................................................................................
อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการใดๆ
ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้
นายเพื่อน จริงใจ
(ลงชื่อ) .............................................................ผูใหคํายินยอม
(ลงชื่อ) ..........................................พยาน
(ลงชื่อ) .........................................ผูจัดการ/จนท.ศูนยประสานงาน (ลงชื่อ) ..............................................ประธานศูนยประสานงาน

สส.ชสอ. ส.2/2 (สามัญ)
ลงลายมือชื่อผูรับเงินสงเคราะหไวเปนหลักฐานการยินยอมใหหักเงินเพื่อชําระหนี้
1.ผู รั บ เงิน สงเคราะห และหรื อผู จั ด การศพ ซึ่ งต อ งเป น บุ ค คล(ตามข อ บั งคั บ ฯ หมวด7 ข อ 23และประกาศ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ วิธีการจายคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะห ขอ 3 ) ดังตอไปนี้
1.1 สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
1.4 ปู ยา ตา ยาย
1.2 พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
1.5 ลุง ปา นา อา
1.3 พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
1.6 ผูอุปการะเลี้ยงดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู
ถาไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัคร ใหสมาคมฯจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลใน ขอ1. ตามลําดับ
กอนหลัง ถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหสมาคมฯแบงเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหที่
เหลืออยูใหแกทุกคนในสัดสวนที่เทากัน หากไมอาจแบงเงินใหแกบุคคลใดไดใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน
2. ผูรับเงินสงเคราะห ยินยอมใหสหกรณออมทรัพยตนสังกัดหักเงินเพื่อชําระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นกอนโดย
ขอรับเฉพาะสวนที่เหลือจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ภรรยา
2.1........................................................เกี่ยวของเปน..................
นางสมหญิง ดีเลิศ
(ลงชื่อ)........................................................................................
2.2.......................................................เกี่ยวของเปน...................
(ลงชื่อ)........................................................................................
2.3.......................................................เกี่ยวของเปน...................
(ลงชื่อ)........................................................................................

2.4........................................................เกี่ยวของเปน.................
(ลงชื่อ).......................................................................................
2.5.......................................................เกี่ยวของเปน..................
(ลงชื่อ).......................................................................................
2.6.......................................................เกี่ยวของเปน..................
(ลงชื่อ).......................................................................................

นายสมชาย ดีเลิศ

ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค

10210
ร.พ.ภูมิพล

นายสมชาย ดีเลิศ

ร.พ.ภูมิพล
1

มกราคม

2562

ภารดี ดีสะอาด

1111111
สมชาย ดีเลิศ

35

1122122222222

สมชาย ดีเลิศ

ลายเซ็นต์แพทย์พร้อมตราประทับโรงพยาบาล

ภารดี ดีสะอาด

