สสอท. 16

แบบคำร้ องขอรับเงินค่ ำพวงหรีด หรือ ค่ ำพิธีกรรมทำงศำสนำ
เขียนที่.........................................................
วันที่.........เดือน...................................พ.ศ. ................
เรื่ อง

ขอรับเงินค่าพวงหรี ด หรื อ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา

เรี ยน นายก สสอท.
ข้าพเจ้า .............................................................เลขทีบ่ ตั รประจาตัวบัตรประชาชน......................................
ออกโดย ...................................วันทีอ่ อก........................บัตรหมดอายุ...................... อยูบ่ า้ นเลขที่.................................
หมู่ที่............ ซอย ........................... ตาบล/แขวง......................................... อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย.์ ..............โทรศัพท์ ..................... เกี่ยวข้องกับผูเ้ สียชีวิตโดยเป็ น......................
ของ .............................................................................ซึ่ งเป็ นสมาชิก สสอท. ประเภท

สามัญ

วิสามัญ

เลขทะเบียนฌาปนกิจ........................ เสียชีวติ เมื่อ............................. สาเหตุการเสียชีวติ .................................................
โดยข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิรับเงินที่สมาชิกผูต้ ายระบุไว้ และมีความประสงค์ขอรับเงินค่าพวงหรี ด หรื อ ค่า
พิธีกรรมทางศาสนา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานเพือ่ การขอรับเงินดังกล่าว คือ
( ) สาเนามรณบัตร
( ) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผูเ้ สียชีวติ
( ) สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับเงิน
( ) หนังสือสาคัญการเป็ นสมาชิก หรื อใบแจ้งความ
( ) รู ปถ่ายพวงหรี ดเคารพศพ สสอท.
( ) สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน) หรื อธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
( ) อื่น ๆ .................................................................
ขอให้ สสอท. โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทย หรื อ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขา............................................. ชื่อบัญชี................................................. บัญชีเลขที่ .....................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .........................................................
(......................................................)
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ หรื อลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างบนนี้เป็ นของ...................................................
ผูย้ นื่ คาร้อง ขอรับเงินค่าพวงหรี ด และ/หรื อ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา ฉบับนี้เป็ นความจริ ง
(ลงชื่อ)................................................................ ผูร้ ับรอง
(.........................................................)
ผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงาน ฯ
..……. / ……… / ….…….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*กรณีผ้ ูอ่ ืนดำเนินกำรจัดหำพวงหรีดแทน

เสนอ นายก สสอท.
ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ ออมทรัพย์ .............................................................................. ได้ตรวจสอบ
หลักฐานข้างต้นแล้ว เป็ นความจริ งทุกประการ
ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ .......................................................................... ได้ดาเนิ นการจัดหา
*พวงหรีดให้ แก่ ทำยำทสมำชิกผู้เสี ยชีวิตเรียบร้ อยแล้ ว เป็ นเงิน 1,000.- บำท ( หนึ่งพันบำทถ้ วน ) และขอให้ สสอท.
โอนเงิน ดังกล่ า วเข้าบัญ ชี เ งินฝากธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) หรื อ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขา ................................ ชื่อบัญชี .......................................................... บัญชีเลขที่............................................
(ลงชื่อ) .........................................................................
(.....................................................................)
ผูด้ าเนินการจัดหาพวงหรี ด
..……. / ……… / ….…….
(ลงชื่อ) .........................................................................
(.....................................................................)
ประธานกรรมการ / ผูจ้ ดั การ
ศูนย์ประสานงาน สอ. ............................................
..……. / ……… / ….…….
- เห็นควร
อนุมัติ

ไม่ อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................
เหรัญญิก สสอท.
.......... / .............. / ................

อนุมัติ

ไม่ อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................
นำยก สสอท.
.......... / .............. / ................
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ใบสำคัญรับเงินค่ ำพวงหรีด หรือ ค่ ำพิธีกรรมทำงศำสนำ
เขียนที่ ..............................................................
วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า ................................................................................... อยูบ่ า้ นเลขที่....................หมู่ที่..................
ถนน ................................................ ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด........................... ขอรับเงินค่าพวงหรี ด หรื อ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา
รำยกำร

จำนวนเงิน

ค่าพวงหรี ด หรื อ พิธีค่ากรรมทางศาสนา ของ
นาย/นาง/นางสาว (ยศ)......................................................................................

1,000 00
1,000 00
- หนึ่งพันบาทถ้วน - )
( ...................................

ลงชื่อ................................................ผูร้ ับเงิน
(..................................................)
ลงชื่อ................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..................................................)
เหรัญญิก
หมำยเหตุ 1. ผูล้ งนามรับเงิน ในใบสาคัญรับเงินจะต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้จดั ซื้อพวงรี ดไปเคารพศพ หรื อผูม้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์คนใดคนหนึ่ง
2. ผูล้ งนามจ่ายเงิน ในใบสาคัญรับเงินจะต้องเป็ นเหรัญญิกสมาคม

