สสอร. 1

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
เขียนที่.......................................................................................
วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ..................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. อายุ ........................... ป
เลขประจําตัวประชาชน ____
เกิดวันที่ .............. เดือน ............................................ พ.ศ. .................. คูสมรสชื่อ ..............................................................................
(1) เปนสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย ............................................................................................................................. จํากัด
(2) สถานที่อยู (ตามทะเบียนบาน)
บานเลขที่ ..................................... หมูที่ .................. ซอย ........................................................ ถนน .....................................................
ตําบล (แขวง) ................................................... อําเภอ (เขต) ............................................... จังหวัด .......................................................
รหัสไปรษณีย ................................. โทรศัพทบาน ............................................ โทรศัพทมือถือ ...........................................................
(3) สถานที่ปฏิบัติงาน / ชื่อหนวยงาน.....................................................................................................................................................
ตําแหนง ...................................................................... ถนน ................................................ ตําบล (แขวง) ............................................
อําเภอ (เขต) .................................................... จังหวัด .................................................................. รหัสไปรษณีย ..................................
โทรศัพท(ที่ทํางาน)..............................................................
(4) การชําระเงินคาสมัครสมาชิกรอบที่ 4/2555 ดังนี้
 ไมเกิน 60 ป 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2555 เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 4,000 บาท
 ไมเกิน 45 ป 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2555 เงินสงเคราะหลวงหนา จํานวน 1,200 บาท
ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
รัฐวิสาหกิจไทยแลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... ผูสมัคร
(..........................................................)
สมาชิก สอ. ................................................................ เลขที่ ..............

หนา 2
สสอร. 1

สําหรับเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสอร. และไดแนบ หลักฐาน
ประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตาม ขอบังคับ และระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย ประกาศ สสอร. เรื่องรับสมัครสมาชิก
สสอร. หรือ การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี
ลงชื่อ ............................................................
(...............................................................)
ตําแหนง................................................................

สําหรับคณะกรรมการ
คําสั่ง c อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก สสอร. ตั้งแตวันที่.....................................................................................................
(คราวประชุมเมื่อวันที่ ....................................................................................................................................)
c ไมอนุญาตเนื่องจาก...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ผูมีอํานาจอนุมัติ (แลวแตกรณี)
c

นายก สสอร.

c

ประธาน สอ................................

c

ผูจัดการ สอ................................

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

สสอร.2

ใบรับรองแพทย
สถานที่ตรวจ......................................... .............
วันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. ………
ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง............................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ .......................................................................................................................
ไดทําการตรวจรางกาย นาย / นาง / นางสาว............................................................................................ อายุ .............. ป
ปรากฏวา
นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................................
ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และ
ปราศจากโรคเหลานี้
(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
(4) โรคมะเร็งในระยะอันตราย
(5) โรคภูมิคุมกันบกพรอง
(6) โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นวาเปนอันตราย
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทย ดังนี้. .................................................................................................

ลงชื่อ ..................................................................
( ............................................................. ..)
แพทยผูทําการตรวจรางกาย
หมายเหตุ (1) ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ใหแสดงวาเปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณเพียงใด หรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองออกจาก ราชการ
(3) ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ตรวจรางกาย

สสอร.3

หนังสือใหคาํ ยินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
เขียนที่...........................................................................
วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ..............
ขาพเจา ...................................................................... อายุ ............ป เกิดวันที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ. .........
สมาชิกสหกรณออมทรัพย .......................................................... เลขทะเบียนที่ ........................... สังกัดหนวย......................................
ปจจุบันอยูบานเลขที่ ..................................... หมูที่ .................. ซอย ........................................................... ถนน .........................................
ตําบล (แขวง) ........................................ อําเภอ (เขต) ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย ...............
โทรศัพท ................................................... มือถือ ................................................. ทํางานประจําในตําแหนง ........................................
สถานทีท่ ํางาน ............................................................................................................................... ตําบล................................................
อําเภอ .............................................................. จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย ............................
โทรศัพททที่ ํางาน...........................................................................................................ตอ......................................................................
(1) สถานภาพ
โสด
สมรส คูสมรสชื่อ...........................................................................................
หยา หรือ หมาย
(2) การแสดงเจตนา ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชนจากเงินสงเคราะหที่ สสอร.พึงจาย โดยจายใหแก
ผูมารับประโยชน ตามลําดับ ดังตอไปนี้
2.1 ......................................................................................................เกี่ยวของเปน.............................................
2.2 ......................................................................................................เกี่ยวของเปน.............................................
2.3 ......................................................................................................เกี่ยวของเปน.............................................
2.4 ......................................................................................................เกี่ยวของเปน.............................................
2.5 ......................................................................................................เกี่ยวของเปน.............................................
2.6 ......................................................................................................เกี่ยวของเปน.............................................
อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการใดๆ ให
ขาพเจา แสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้
3. ขาพเจาในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ยินยอมให
ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน หักเงินที่เกี่ยวของกับการนีแ้ ละเงินสงเคราะหศพหรือสงเคราะหศพลวงหนาตามที่เรียก
เก็บ ตั้งแตวนั ที่สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ ลงกูเพื่อจายให สสอร. เปนดนไป
(ลงชื่อ)............................................................................. ผูใหคํายินยอม
(ลงชื่อ) ............................................................................. พยาน
(ลงชื่อ) ............................................................................ เจาหนาที่ สสอร.
(ลงชือ่ ) .............................................................................. ผูมีอํานาจลงนาม สสอร.
(.....................................................................................)

ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
เขียนที่ .........................................................................................
วันที่..............................................................................................
ขาพเจา....................................................................อายุ..........ป เลขที่บัตรประชาชน..............................................................
เกิดวันที่............เดือน........................พ.ศ....................... ชื่อคูสมรส........................................................................................
(1) สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย...........................................................จํากัด เลขสมาชิก........................
(2) สถานที่อยู (ตามทะเบียนบาน)
บานเลขที่...................หมูที่........ซอย............................................ถนน.............................................................
ตําบล(แขวง)....................................อําเภอ(เขต)..............................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพทบาน..............................โทรศัพทมือถือ.........................................
(3) สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อหนวยงาน.......................................................เลขที่...............ถนน................................
ตําบล(แขวง)....................................อําเภอ(เขต)................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพทที่ทํางาน...........................................
(4) การชําระเงินคาสมัคร คาบํารุงรายป และเงินสงเคราะหลวงหนา
( ) ชําระเปน เงินสด
( ) หักชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ
( ) หักชําระจากเงินปนผล เฉลี่ยคืน
( ) หักชําระโดยเพิ่มในบัญชีเงินกู
( ) อื่น ๆ (ระบุ)..........................................
(5) ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจวัตถุประสงค ของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย (สสอค.) มีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกประเภท สมทบ และยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตามขอบังคับทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(.................................................)
สําหรับเจาหนาที่
สําหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารแลว ขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง
( ) อนุมัติ รับเปนสมาชิกสมทบ สสอค. ในคราวประชุม
และไดแนบเอกสารประกอบการสมัครครบถวน พรอมทั้งชําระเงินคา
ครั้งที่........................เมื่อวันที่......................................
สมัคร คาบํารุง และเงินสงเคราะหลวงหนาแลว
( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก.......................................................
(ลงชื่อ)............................................
(ลงชื่อ)...................................................
(..........................................)
(....................................................)
ผูมีอํานาจอนุมตั ิ (แลวแตกรณี)

( ) นายก สสอค.
( ) ประธานศูนยประสานงาน
( ) ผูจัดการศูนยประสานงาน

( ) อนุมัติ
( ) ไมอนุมัติ

ความเห็น
(ลงชื่อ).............................................................
(.............................................................)

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย
เรื่อง ปรับปรุงปฏิทนิ กําหนดการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
..................................................
ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย ไดกําหนดปฏิทินการ
รับสมัครสมาชิกไว ในแนวปฏิบัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) วา
ดวยการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณ ออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย พ.ศ.2554 แลว นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สสอร. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ 2555 และใหการรับสมาชิก สสอร. เปนไปในแนวทางเดียวกันกับการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) จึงขอยกเลิกกําหนดการรับสมัครสมาชิก สสอร.
รอบที่ 1/55 – 4/55 และใหใชกําหนดปฏิทินการรับสมาชิก สสอร. ฉบับนี้แทน ดังตอไปนี้

รอบที่ป
2555

รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4

ระยะเวลารับสมัคร

ศูนยฯ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
สมาชิก

สสอร.
ประชุม
ใหความ
เห็นชอบ

ศูนยฯ สงเงิน
สงเคราะห
ลวงหนาให
สสอร.

1 ต.ค. - 30 พ.ย.54
1 ม.ค. - 28 ก.พ.55
1 เม.ย. - 31 พ.ค.55
1 ก.ค. - 31 ส.ค.55

1 – 15 ธ.ค.54
1 – 15 มี.ค.55
1 – 15 มิ.ย.55
1 – 15 ก.ย.55

15 ธ.ค.54
15 มี.ค.55
15 มิ.ย.55
15 ก.ย.55

16 – 20 ธ.ค.54
16 – 20 มี.ค.55
16 – 20 มิ.ย.55
16 – 20 ก.ย.55

อัตรา
ผล
เงิน
คุมครอง
สงเค
(นับถึง
จํานวนอายุ
ราะห
ธ.ค. ของ
ลวงห
ทุกป)
นา
1 ม.ค.55 4,000 ไมเกิน 60 ป
1 เม.ย.55 3,000 ไมเกิน 60 ป
1 ก.ค.55 2,000 ไมเกิน 55 ป
1 ต.ค.55 1,200 ไมเกิน 45 ป

สอบถามเพิ่ ม เติ ม ได ที่ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก ของสหกรณ อ อมทรั พ ย
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) โทร. 081-917-1894
ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555

(นายสมเกียรติ อมตะธงไชย)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย

