โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ ครบทุกช่ อง
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
5. ใบรับรองแพทยฉบับจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห

สสอต. 1

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.)
เขียนที่............................................................................
วันที.่ ................เดือน..................................พ.ศ......................
ขาพเจา....................................................................................................................................................อายุ .....................................ป
เลขประจําตัวประชาชน

____

เกิดวันที่................เดือน........................................พ.ศ.....................คูส มรสชื่อ...................................................................................
(1) ปจจุบันปฏิบัติงานประจําในตําแหนง..........................................................................................................................................
(2) เปนสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยตํารวจ..................................................................................................................จํากัด
(3) สถานที่อยู (ตามทะเบียนบาน)
บานเลขที่.................................หมูที่.....................ซอย........................................ถนน.................................................................
ตําบล (แขวง)............................................อําเภอ (เขต)...............................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทมือถือ............................................
(4) สถานที่ปฏิบัติงาน / ชือ่ หนวยงาน.................................................................................................................................................
เลขที่.......................................หมูที่......................ซอย........................................ถนน.............................................................
ตําบล (แขวง).............................................อําเภอ (เขต)...............................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย.......................................................................โทรศัพทที่ทํางาน............................................................................
(5) ขาพเจามีความประสงคชําระเงินคาสมัครสมาชิก เงินคาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน....................บาท ดังนี้
 ชําระเปนเงินสด
 ชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณของสมาชิก
 ชําระจากเงินปนผล,เฉลี่ยคืน
 ชําระจากการเพิ่มเงินกูใหสมาชิก
ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
ตํารวจ แลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ิตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร
(.................................................................)

หน้า 2

สําหรับเจาหนาที่

สสอต. 1

ตรวจสอบแลว ขอรับ รองวา ผู ส มัค รเปน ผู ม ีค ุณ สมบัต ิใ นการสมัค รสมาชิก สสอต. และไดแ นบหลัก ฐาน
ประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตามขอ บั งคับ และระเบี ยบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ ประกาศ สสอต. เรื่องรับสมัครสมาชิก สสอต. หรือ การเปดรับ
สมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

สําหรับคณะกรรมการ
คําสั่ง

 อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก สสอต. ตั้งแตวันที่...................................................................................................
(คราวประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่...........ครั้งที่.......................เมื่อวันที.่ .....................................................)
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................ผูมีอํานาจอนุมัติ (แลวแตกรณี)
(.........................................................)

 นายกสมาคม สสอต.
 ประธานศูนยฯ สอ.........................................................................................จก.
 ผูจัดการศูนยฯ สอ.........................................................................................จก.

สสอต. 3

หนังสือใหคํายินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.)
เขียนที.่ ...................................................................................
วันที.่ ...............เดือน.......................................พ.ศ...........................
ขาพเจา..........................................................................บัตรประชาชนเลขที่ ..............................................อายุ .............ป
เกิดวันที่.............เดือน......................พ.ศ............ สมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจ.............................................................................
จํ า กั ด เลขที่ . ...........................สั ง กั ด หน ว ย.............................ป จ จุ บั น อยู บ า นเลขที่ . .................หมู ที่ . .............
ถนน................................. ตําบล....................... อําเภอ............................ จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย..................
โทรศัพทบาน ....................................โทรศัพทมือถือ ............................................... E-mail ………………………………………….…
ปจจุบันปฏิบัติงานประจําในตําแหนง.................................................................. .สถานที่ทํางาน....................................................
เลขที่......................... หมูที่................
ตําบล......................อําเภอ.................จังหวัด................... รหัสไปรษณีย.............
โทรศัพทที่ทํางาน............................ ตอ.......................
1. สถานภาพ
 โสด  สมรส คูสมรสชือ่ ......................................................................................  หยา หรือ หมาย
2. หากขาพเจาถึงแกความตาย ขาพเจาขอมอบสิทธิ์ให นาย/นาง/นางสาว........................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ ...................................................เกี่ยวของเปน............................................ เปนผูจัดการศพของขาพเจา
3. ขาพเจาขอแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะหครอบครัวจากเงินสงเคราะหที่ สสอต. พึงจาย หลังจากหักเงินคาจัดการศพ
ใหบุคคลที่ระบุตามขอ 2. แลว สวนที่เหลือขอมอบใหบุคคล ดังตอไปนี้
3.1 ....................................................................บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน.................
3.2 ....................................................................บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน.................
3.3 ....................................................................บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน.................
3.4 ....................................................................บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน.................
3.5 ....................................................................บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน................
3.6 ....................................................................บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน................
อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาขางตนนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการ
ใดๆใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้

(ลงชื่อ) ........................................................... ผูใหคํายินยอม
(............................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................... พยาน (สมาชิก สอ.)
(............................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................... จนท.ศูนยประสานงาน ( พยาน)
(............................................................)

ง
(ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิ
.........................................................
ผูจัดการศูนยประสานงาน(พยาน)
ทักษพร เสนาธรรม
(............................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................... ประธานศูนยประสานงาน*
(.............................................................)
หมายเหตุ *ประธานศูนยประสานงาน หรือกรรมการผูที่ไดรับม อบหมายจากประธานศูนยประสานงาน

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17/11/2561

หนังสื อยินยอมและมอบอํานาจการรับเงินค่ าจัดการศพ

อากรแสตมป์
30 บาท

เขียนที่ .........................................................................................
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ...........................
โดยหนังสื อฉบับนี้ ขา้ พเจ้าผูร้ ับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 2 ของหนังสื อให้คาํ ยินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจ (สสอต. 3) ซึ่ งถือบัตรประชาชน และมีที่อยู่ตามรายละเอียด
สําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อฉบับนี้ ยินยอมและมอบอํานาจให้สหกรณ์ ออมทรัพย์.............................................จํากัด
ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่...............หมู่ที่..........ถนน.............................ตําบล..........................................อําเภอ.................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................เป็ นผูร้ ับเงินค่าจัดการศพของ............................................................
สมาชิก สสอต. เลขที่................................เพื่อดําเนินการ...............................................................................จนเสร็ จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู ้ ับยินยอมและรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสื อยินยอมมอบอํานาจนี้ เสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้ น
เพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ......................................................ผูย้ นิ ยอมและมอบอํานาจ
(......................................................) ผูจ้ ดั การศพ
บัตรประชาชนเลขที่ .....................................................................
ลงชื่อ.................................................ผูร้ ับยินยอมและรับมอบอํานาจ
(......................................................) ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์/
ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
ข้า พเจ้า ขอรั บ รองว่ า เป็ นลายมื อ / ลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ ของผู ้ยิ น ยอมและมอบอํา นาจ และผู ้รั บ ยิ น ยอม และ
รับมอบอํานาจจริ งและได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า
พ.ต.ท.หญิง
(ลงชื่อ....................................................พยาน
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
ทักษพร เสนาธรรม
(..................................................) จนท.สอ./ผูบ้ นั ทึก
(.........................................................)
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ศปง.

หนังสื อยินยอมและมอบอํานาจการรับเงินสงเคราะห์

อากรแสตมป์
30 บาท

เขียนที่ .........................................................................................
วันที่............ เดือน...................................... พ.ศ...........................
โดยหนังสื อฉบับนี้ ขา้ พเจ้าผูร้ ับเงินสงเคราะห์ตามข้อ 3 ลําดับที่....................ของหนังสื อให้คาํ ยินยอมแสดงเจตนาการ
มอบเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจ (สสอต. 3) ซึ่ งถือบัตรประชาชน และมีที่อยู่
ตามรายละเอียดสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อฉบับนี้ ยินยอมและมอบอํานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์....................................
จํากัด ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่...............หมู่ที่..........ถนน........................ตําบล.......................................อําเภอ.................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................เป็ นผู ้ ( )รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ( ) อื่ นๆ ที่พึงได้รับแทน
ข้าพเจ้าเพื่อนําเงินดังกล่าวชําระหนี้ของ............................................................สมาชิก สสอต. เลขที่...........................................
ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์...............................................................................จํากัด จนเสร็ จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู ้ ับยินยอมและรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสื อยินยอมมอบอํานาจนี้ เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้ น
เพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่ อ)...............................................ผูย้ ินยอมมอบอํานาจ (ลงชื่ อ)...............................................ผูย้ ินยอมและมอบ
อํานาจ
(......................................................) ลําดับที่ 3.1
(....................................................) ลําดับที่ 3.2
บัตรประชาชนเลขที่ ....................................................... บัตรประชาชนเลขที่ ...........................................................
(ลงชื่ อ)...............................................ผูย้ ินยอมมอบอํานาจ (ลงชื่ อ)...............................................ผูย้ ินยอมและมอบ
อํานาจ
(......................................................) ลําดับที่ 3.3
(....................................................) ลําดับที่ 3.4
บัตรประชาชนเลขที่ ....................................................... บัตรประชาชนเลขที่ ...........................................................
(ลงชื่ อ)...............................................ผูย้ ินยอมมอบอํานาจ (ลงชื่ อ)...............................................ผูย้ ินยอมและมอบ
อํานาจ
(......................................................) ลําดับที่ 3.5
(....................................................) ลําดับที่ 3.6
บัตรประชาชนเลขที่ ....................................................... บัตรประชาชนเลขที่ ...........................................................
ลงชื่อ...................................................ผูร้ ับยินยอมและรับมอบอํานาจ
(..................................................) ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์/ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือ / ลายพิมพ์นิ้วมือของผูย้ ินยอมและมอบอํานาจ และผูร้ ับยินยอม และรับมอบอํานาจจริ ง
และได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า
พ.ต.ท.หญิง
(ลงชื่อ....................................................พยาน
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
ทักษพร เสนาธรรม ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ศปง.
(..................................................) จนท.สอ./ผูบ้ นั ทึก
(........................................................)

