สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูไทย จํากัด
ที่ต้ งั สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเลย จํากัด

เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่ อ ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร.042-814493-4 โทรสาร 042-814419
http://www.thaiftsc-ca.com E-mail:ftsc.coop@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ ว 326 / 2555

25 มิถนุ ายน 2555

เรื่อง ชี ้แจงเพิ่มเติมตามใบประกาศ สสอค. ลําดับที่ 42/2555
เรียน ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด กทม.
อ้ างถึง หนังสือ สสอค. ที่ 287/2555 ลว 31 พฤษภาคม 2555
สิ่งที่ส่งมาด้ วย แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ จํานวน 1 ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สสอค. ได้ ส่งประกาศ รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ (เฉพาะคู่
สมรสสมาชิกสามัญโดยกํ
) าหนดช่วงเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มิถนุ ายน ถึง 15 สิงหาคม 2555 ความ
ละเอียดแล้ วนัน้ เนื่องจากมีข้อความในประกาศบางประการที่อาจทําให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญ
เป็ นผลให้ สมาชิกสหกรณ์เสียโอกาสสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก สสอค. ตามประกาศคราวนี ้
ดังนั ้น ป้ องกันปั ญหาดังกล่าว สสอค. จึงขอชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมความในข้ อ 1.1 (1) ที่
กําหนดเงื่อนไขผู้สมัคร “ ต้ องเป็ นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ในสังกัดหรื อในกํากับ
กระทรวงศึกษาธิการนัน้ ” ความดังกล่ าวให้หมายรวมถึงสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู
กรุ งเทพมหานคร จํากัด” ด้ วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์แจ้ งสมาชิกสหกรณ์ในสังกัดท่านทราบจักเป็ นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ยศปั ญญา)
ผู้จดั การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอท.)
โทร./โทรสาร 042 - 814493 , 085- 4612485 / 042-814494

หน้ า 1

สสอค.1

โปรดเขี ยนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุ กช่ อง
เอกสารประกอบ
1.สําเนาบัตรข้าราชการหรื อบัตรประชาชน
2.สําเนาทะเบี ยนบ้าน
3.สําเนาทะเบี ยนสมรส (ถ้ามี )
4.ใบสําคัญการเปลี่ ยนชื่ อ-สกุล (ถ้ามี )
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง มี อายุไม่ เกิน 30 วัน
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบี ยนบ้านผูร้ ับผลประโยชน์

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ไทย (สสอค.)
เขียนที่..................................................................
วันที่.........
..............เดือน......................พ.ศ............................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ..................ปี
เลขที่ประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่ ...................เดือน.......................พ.ศ. ........................... คู่สมรสชื่อ......................................................................................
(1) ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบตั ิหน้าที่
ผูบ้ ริหารการศึกษา
ลูกจ้างประจํา

สมาชิกสามัญของสหกรณ์ ..............................................................และเป็ น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

อื่นๆ ระบุ................................................

(2) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่.......................................หมู่ที่......................................ซอย..........................................ถนน......................................
ตําบล (แขวง)......................................อําเภอ (เขต)........................................................................จังหวัด ..................................
รหัสไปรษณีย.์ ...........................................โทรศัพท์บา้ น..............................................โทรศัพท์มือถือ.......................................
(3) สถานที่ปฏิบตั ิงาน/ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………..
อําเภอ (เขต)...........................................................................จังหวัด ...........................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ทาํ งาน)......................................................................................................................................................................
(4) การชําระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรกจํานวน........................บาท ดังนี้
ชําระเป็ นเงินสด
ชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก
ชําระจากเงินปันผล,เฉลี่ยคืน
ชําระจากการเพิม่ เงินกูใ้ ห้สมาชิก
ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าในวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทยแล้ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................)
สมาชิก สอ...............................เลขที่...................

หน้ า 2

สสอค.1
สําหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสอค. และได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครครบถ้วน พร้อมชําระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามข้อบังคับ และระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย ประกาศ สสอค. เรื่ องรับสมัครสมาชิก สสอค.
หรื อ การเปิ ดรับสมัครเป็ นกรณีพิเศษ แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ.......................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
สําหรับคณะกรรมการ
คําสั่ง

อนุมตั ิรับเขาเป็ นสมาชิก สสอค. ตั้งแต่วนั ที่...........................................................................................
(คราวประชุมเมื่อวันที่........................................)
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี)
ลงชื่อ.........................................................
นายก สสอค.
ประธาน สอ......................
(........................................................)
ผูจ้ ดั การ สอ....................... ตําแหน่ง..................................................

ใบสมัครและเอกสารประกอบดาวน์โหลดได้จาก www.thaiftsc.com หรื อ
www.Thaiftsc-ca.com หรื อ E-mail.ftsc.coop1@gmail.com

สสอค.2

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ...................................................................
วันที่..........................เดือน...........................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง........................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่....................................................................................................................
ได้ทาํ การตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว............................................................................................อายุ..................ปี
ปรากฏว่า
นาย / นาง / นางสาว..........................................................................................................................................
ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อง ไม่สมประกอบและ
ปราศจากโรคเหล่านี้
(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุ นแรง
(4) โรคมะเร็งในระยะอันตราย
(5) โรคภูมิคุมกันบกพร่ อง
(6) โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นอันตราย
สรุ ปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ดังนี้..............................................................................................
...................................................................................................................................................................................

(.......................................................)

ลงชื่อ..........................................................

แพทย์ผูท้ าํ การตรวจร่ างกาย
หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ึงได้ข้ ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุตอ้ งออกจากราชการ
(3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

สสอค.3

หนังสือให้ คาํ ยินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ไทย (สสอค.)
เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน....................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า...........................................อายุ......................ปี เกิดวันที่......................เดือน......................พ.ศ...................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์.......................................เลขทะเบียนที่......................................สังกัดหน่วย..................................................
ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่................................หมู่ที่.................................ถนน...............................ตําบล.......................................................
.
อําเภอ...................................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
.
โทรศัพท์........................................มือถือ.........................................ทํางานประจําในตําแหน่ง................................................................
สถานที่ทาํ งาน.........................................................................................................ตําบล........................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ............................................................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน....................................................ต่อ......................................
1. สถานภาพ
โสด
สมรส คู่สมรสชื่อ...............................................................
หย่า หรือ หม้าย
2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์จากเงินสงเคราะห์ สสอค. พึงจ่าย โดยจ่ายให้กบั บุคคล ดังต่อไปนี้
2.1..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...................................................
2.2..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...................................................
2.3..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...................................................
2.4..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...................................................
2.5..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...................................................
2.6..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น...................................................
อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครั้งนี้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผใู้ ดบังคับ ข่มขู่ หรือกระทําการใดๆ
ให้ขา้ พเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ ท้ายหนังสือนี้
3. ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ยินยอมให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินเดือน หักเงินที่เกี่ยวข้องกับการนี้และเงินสงเคราะห์ศพหรือสงเคราะห์ศพล่วงหน้าตามที่เรียก
เก็บตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลงกูเ้ พือ่ จ่ายให้ สสอค. เป็ นต้นไป
(ลงชื่อ)..............................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(ลงชื่อ)..............................................พยาน
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าที่ สสอค.
(ลงชิ่อ)..............................................ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม สสอค.
(.............................................)

