สสอท. 1
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่
รอบที่ ............... / ................................
เลขฌาปนกิจ .......................................

ใบสมัครสมาชิกสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทหาร (สสอท.)
เขียนที่ ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ............................................................
วันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศเต็ม ............................................................. นามสกุล ...................................................... อายุ ...................... ปี
เลขประจาตัวประชาชน - เกิดวันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................
(1) เป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ ............................................................................................. จากัด และเป็ น
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
อื่นๆ ระบุ ...............................................................................
(2) สถานภาพ
โสด
สมรส คู่สมรส ชื่อ..........................................................................................
หย่า
หม้าย
(3) สถานที่อยู่ (ที่ติดต่อได้สะดวก)
บ้านเลขที่ ........................ หมู่ ................ ซอย .................. ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต .............................................................. จังหวัด ............................................ ............... รหัสไปรษณีย ์ .....................................
โทรศัพท์บา้ น ..................................... โทรศัพท์มือถือ ................................... E-mail ................................................................................
(4) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่ ........................ หมู่ ............. ซอย ..................... ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ..................................................
อาเภอ/เขต .............................................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย ์ .....................................
โทรศัพท์บา้ น ..................................... โทรศัพท์มือถือ ................................... E-mail ................................................................................
(5) ข้าพเจ้าได้ชาระเงินให้แก่สมาคม ดังนี้
เงินค่าสมัคร 40 บาท
เงินค่าบารุ งรายปี 40 บาท
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ..................................................... บาท
(6) ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการชาระเงินต่างๆให้แก่สมาคมในปี ต่อไป ดังนี้
หักเงินปันผลและ/หรื อเงินเฉลี่ยคืน
จ่ายเป็ นเงินสด
ขอกูเ้ งินกับสหกรณ์ในเดือน พ.ย.
อื่นๆ ระบุ................
............................................................................................................................. .........................................................................................
(7) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ .................................................................................................... ....................... เป็ นผูจ้ ดั การศพโดยให้ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบื้องต้นเพื่อจัดการศพ จานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ และเข้ าใจวัตถุประสงค์ของข้ อบังคับฯ ตลอดจนเงื่อนไขการปฏิบัติต่างๆของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ทหารเป็ นอย่างดีแล้ ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้ อบังคับ ฯ และเงือ่ นไขดังกล่ าวทุกประการ
โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่ อง
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง จากสถานพยาบาลของรัฐ มีอายุไม่เกิน 30 วัน
6. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การศพ
7. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงินสงเคราะห์
8. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย หรื อกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..................................................................... ผูส้ มัคร
(......................................................................)
สมาชิก สอ. .............................................จากัด เลขที่ ..........................
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สสอท. 1
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ประสานงาน
ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสอท. และได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร
ครบถ้วนทั้ง 7 ข้อ พร้อมชาระเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุ งรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามข้อบังคับและระเบียบสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รวมทั้งประกาศ สสอท. เรื่ องรับสมัครสมาชิกสามัญ สสอท. หรื อ การเปิ ดรับสมัครเป็ นกรณี
พิเศษ แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ ........................................................................
(......................................................................)
ผู้รับสมัคร
เจ้ าหน้ าทีศ่ ูนย์ประสานงาน สอ. ..........................................................................
............... / .............. / ..............
________________________________________________________________________________________________________

สาหรับกรรมการ สสอท.
อนุมตั ิ รับเข้าเป็ นสมาชิก สสอท. ตั้งแต่วนั ที่ ........................................................
(คราวประชุม เมื่อวันที่ ................................................................................................................. .....................)
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.................................................................................................................... .........................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ งกรรมการ สสอท.
ประจาศูนย์ประสานงาน สอ. ..........................................................................
............... / .............. / ..............
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