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

คูส มรส

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.)
บิดา

มารดา

บุตร

เขียนที่............................................................................
วันที่.................เดือน..................................พ.ศ......................
ขาพเจา....................................................................................................................................................อายุ.....................................ป
เลขประจําตัวประชาชน ____ เกิดวันที.่ ...........เดือน.....................พ.ศ................ สถานภาพ
โสด
สมรส
คูสมรสชื่อ....................................................................
หยา หรือ หมาย
(1)

คูสมรส

บิดา

มารดา

บุตร ของ .................................................................................

ซึ่งเปนสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ เลขที่ ...............................
สังกัดศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย ........................................................................... จํากัด
(2) ที่อยูตามทะเบียนบาน
บานเลขที่.................................หมูท่.ี ....................ซอย........................................ถนน.................................................................
ตําบล (แขวง)............................................อําเภอ (เขต)...............................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทมือถือ............................................
(3) ที่อยูปจจุบนั (สําหรับจัดสงเอกสาร)
บานเลขที่.................................หมูท่.ี ....................ซอย........................................ถนน.................................................................
ตําบล (แขวง)............................................อําเภอ (เขต)...............................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทมือถือ............................................
ทีอ่ ยูเดียวกับทะเบียนบาน
(4) ขาพเจามีความประสงคชําระเงินคาสมัครสมาชิก เงินคาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน....................บาท ดังนี้
 ชําระเปนเงินสด
 ชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณของสมาชิก
 ชําระจากเงินปนผล,เฉลี่ยคืน
 ชําระจากการเพิ่มเงินกูใหสมาชิก
ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
ตํารวจ แลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร
(.................................................................)

หนา 2
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สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบแลว ขอรับ รองวา ผู ส มัค รเปน ผู ม ีค ุณ สมบัต ิใ นการสมัค รสมาชิก สสอต. และไดแ นบหลัก ฐาน
ประกอบการสมัครครบถวน พร อมชํ าระเงินคาสมั คร และเงินคาสงเคราะหล วงหนา ตามขอ บั งคับ และระเบี ยบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ ประกาศ สสอต. เรื่องรับสมัครสมาชิก สสอต. หรือ การเปด
รับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................

สําหรับคณะกรรมการ
คําสั่ง

 อนุมตั ริ ับเขาเปนสมาชิก สสอต. ตั้งแตวันที่...................................................................................................
(คราวประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่...........ครั้งที่.......................เมื่อวันที่......................................................)
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................................................................................................

ลงชือ..........................................................ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )
(.........................................................)

 นายกสมาคม สสอต.
 ประธานศูนย์ฯ สอ.........................................................................................จก.
 ผูจ้ ดั การศูนย์ฯ สอ.........................................................................................จก.
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หนังสือใหคํายินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.)

เขียนที่............................................................................................
วันที่................เดือน.......................................พ.ศ...........................

ขาพเจา.................................................................... บัตรประชาชนเลขที่ ............................................อายุ.............ป
เกิดวันที.่ ............เดือน...................พ.ศ.................. ปจจุบันอยูบานเลขที่....................หมูที่......... ถนน.........................................
ตําบล....................... อําเภอ............................ จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย. ................. โทรศัพทบาน........................
โทรศัพทมือ........................................ E-mail ……………………………... เกี่ยวของเปน ......................................................
ของ ...................................................................... (ชื่อ สมาชิก สสอต.) ซึ่ง เปน สมาชิ กประเภทสามั ญ สสอต.เลขที่
............................. สังกัดศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย ........................................................................... จํากัด
1. สถานภาพ
 โสด  สมรส คูสมรสชือ่ .................................................................................  หยา หรือ หมาย
2. หากขาพเจาถึงแกความตาย ขาพเจาขอมอบสิทธิใ์ ห นาย/นาง/นางสาว...................................................................
บัตรประชาชนเลขที่ .............................................................เกี่ยวของเปน......................................... เปนผูจัดการศพของขาพเจา
3. ข า พเจ า ขอแสดงเจตนาการมอบเงิ น สงเคราะห ค รอบครั ว จากเงิ น สงเคราะห ที่ สสอต. พึ ง จ า ยหลั ง จาก
หักเงินคาจัดการศพใหบุคคลที่ระบุตามขอ 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 ไมมผี ูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการ
ใดๆใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูใหคํายินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... พยาน (สมาชิก สอ.)
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... จนท.ศูนยประสานงาน ( พยาน)
(.....................................................)

พ.ต.ท.หญิง
(ลงชื่อ) .....................................................
ผ ูจัดการศูนยประสานงาน (พยาน)
ทักษพร เสนาธรรม
(.....................................................)
พล.ต.ต.
(ลงชื่อ) ......................................................
ประธานศูนยประสานงาน*
ธนะรัชต ชุมสวัสดิ์
(.....................................................)
หมายเหตุ *ประธานศูนยประสานงาน หรือกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานศูนยประสานงาน
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17/11/2561
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ใบรับรองแพทย
สถานที่ตรวจ.......................................................................................
วันที่...............เดือน.............................พ.ศ….…...….…
ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง...........................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่.......................................................................................................................
ไดทําการตรวจรางกาย นาย / นาง / นางสาว.....................................................................................อายุ........................ป
ปรากฏวา
นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................................
ไมเปนผูมีก ายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และปราศจาก
โรคเหลานี้
(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
(4) โรคมะเร็งในระยะอันตราย
(5) โรคภูมคิ มุ กันบกพรอง
(6) โรคอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นวาเปนอันตราย
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทยดังนี้.................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

(.................................................................)
แพทยผทู ําการตรวจรางกาย

หมายเหตุ (1) ตองเปนแพทยซงึ่ ไดขนึ้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ใหแสดงวาเปนผูมีสขุ ภาพรางกายสมบูรณเพียงใด หรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองออกจากราชการ
(3) ใบรับรองแพทยตองเปนโรงพยาบาลของรัฐ และมีอายุไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ตรวจรางกาย

