
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ  (สสอต.) 

              คูสมรส                             บิดา                                  มารดา                             บตุร 

                       

เขียนท่ี............................................................................ 

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   ............................... 

 สังกดัศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย  ...........................................................................  จาํกดั 

(2)  ที่อยูตามทะเบียนบาน 

        บานเลขที่.................................หมูที่.....................ซอย........................................ถนน................................................................. 

      ตําบล (แขวง)............................................อําเภอ (เขต)...............................................จังหวัด...................................................... 

      รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทมือถอื............................................ 

(3)   ที่อยูปจจุบนั  (สําหรับจัดสงเอกสาร)                       

        บานเลขที่.................................หมูที่.....................ซอย........................................ถนน................................................................. 

      ตําบล (แขวง)............................................อําเภอ (เขต)...............................................จังหวัด...................................................... 

      รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทมือถอื............................................ 

                  ท่ีอยูเดียวกับทะเบยีนบาน 

(4) ขาพเจามีความประสงคชําระเงินคาสมคัรสมาชิก  เงินคาบํารุงรายป  และเงินสงเคราะหลวงหนา  จํานวน....................บาท ดงันี ้

        ชําระเปนเงินสด      ชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณของสมาชิก 

        ชําระจากเงินปนผล,เฉลี่ยคืน             ชําระจากการเพิ่มเงินกูใหสมาชิก 
 

       ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย

ตํารวจ แลว  มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก  และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเง่ือนไขดังกลาวทุกประการ 

 

ลงชื่อ...................................................................ผูสมัคร 

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

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง 

เอกสารประกอบ 

1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 

4. ใบสาํคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 

5. ใบรับรองแพทยฉบับจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน 

6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห 

 

สสอต. 1 -1 (สมทบ) 

                         

                                                                                                                 

 



  

 

หนา 2 

สสอต. 1 -1 (สมทบ) 

 

สําหรับเจาหนาที ่

ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผู สมัครเปนผู มีค ุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสอต. และไดแนบหลักฐาน

ประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตามขอบังคับ และระเบียบสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ ประกาศ สสอต. เร่ืองรับสมัครสมาชิก สสอต.  หรือ  การเปด              

รับสมัครเปนกรณีพิเศษ  แลวแตกรณี 

       ลงช่ือ..........................................................          

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

    ตําแหนง........................................................... 

 

 

 

สําหรับคณะกรรมการ 

คําสั่ง         อนุมตัรัิบเขาเปนสมาชิก สสอต. ตั้งแตวันที่................................................................................................... 

  (คราวประชุมคณะกรรมการฯ ชดุที่...........ครั้งท่ี.......................เมื่อวันที่......................................................) 

     ไมอนุมัต ิเน่ืองจาก.......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชือ..........................................................ผูมี้อาํนาจอนุมติั (แลว้แต่กรณี) 
        (.........................................................) 
 นายกสมาคม สสอต. 

 ประธานศูนยฯ์ สอ.........................................................................................จก. 

 ผูจ้ดัการศูนยฯ์ สอ.........................................................................................จก. 



 

 
 หนังสือใหคํายินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห  

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตํารวจ (สสอต.) 

เขียนท่ี............................................................................................ 

วันท่ี................เดือน.......................................พ.ศ........................... 

     ขาพเจา....................................................................  บัตรประชาชนเลขที่  ............................................อายุ.............ป 

เกิดวันที.่............เดอืน...................พ.ศ..................  ปจจุบันอยูบานเลขที่....................หมูที่......... ถนน......................................... 

ตําบล.......................    อําเภอ............................  จังหวัด.......................  รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพทบาน........................             

โทรศัพทมือ........................................ E-mail ……………………………...  เกี่ยวของเปน  ......................................................        

ของ  ...................................................................... (ชื่อสมาชิก สสอต.)  ซึ่งเปนสมาชิกประเภทสามัญ สสอต.เลขที่   

............................. สังกัดศนูยประสานงานสหกรณออมทรัพย  ...........................................................................  จํากัด   
1. สถานภาพ 

   โสด      สมรส  คูสมรสชือ่.................................................................................       หยา หรือ หมาย  

      2.  หากขาพเจาถึงแกความตาย  ขาพเจาขอมอบสิทธ์ิให  นาย/นาง/นางสาว...................................................................          

บัตรประชาชนเลขที ่ .............................................................เก่ียวของเปน.........................................  เปนผูจัดการศพของขาพเจา 

3.   ข าพเจาขอแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะหครอบครัวจากเงินสงเคราะห ท่ี   สสอต.  พึงจายหลังจาก                                  

หักเงินคาจดัการศพใหบุคคลที่ระบุตามขอ 2.  แลว  สวนที่เหลือขอมอบใหบุคคล ดังตอไปนี้ 

3.1 ..............................................................บัตรประชาชนเลขท่ี ...............................................เก่ียวของเปน................. 

3.2 ............................................................. บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน................. 

3.3 ............................................................. บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน................. 

3.4 ............................................................. บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน................. 

3.5 ..............................................................บัตรประชาชนเลขท่ี ...............................................เก่ียวของเปน................ 

3.6 ............................................................. บัตรประชาชนเลขที่ ...............................................เกี่ยวของเปน................ 

 อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาขางตนน้ีเปนไปดวยความสมัครใจ ไมมผีูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการ

ใดๆใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสาํคัญ ทายหนังสือน้ี 

 

(ลงชือ่) ............................................... ผูใหคํายินยอม 

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

(ลงชือ่) ............................................... พยาน (สมาชิก สอ.)  

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

(ลงชือ่) .........................................  จนท.ศูนยประสานงาน ( พยาน)  

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

(ลงชือ่) .......................................... ผูจัดการศูนยประสานงาน  (พยาน)  

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

                                                                      (ลงชือ่) ............................................. ประธานศูนยประสานงาน* 

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

 

สสอต.  3 -2 (สมทบ) 

หมายเหตุ  *ประธานศูนยประสานงาน หรือกรรมการผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานศูนยประสานงาน 



 

 

ใบรับรองแพทย 

สถานที่ตรวจ....................................................................................... 

วันที.่..............เดือน.............................พ.ศ….…...….… 

ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง........................................................................................................................... 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่....................................................................................................................... 

ไดทําการตรวจรางกาย นาย / นาง / นางสาว.....................................................................................อาย.ุ.......................ป 

ปรากฏวา 

นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................................ 

ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และปราศจาก

โรคเหลานี ้

(1) โรคหัวใจ 

(2) โรควณัโรคในระยะอันตราย 

(3) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง 

(4) โรคมะเรง็ในระยะอันตราย 

(5) โรคภูมคิุมกันบกพรอง 

(6) โรคอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการเห็นวาเปนอันตราย 

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทยดังนี้................................................................................................. 

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

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

แพทยผูทําการตรวจรางกาย 

 

หมายเหตุ   (1)  ตองเปนแพทยซึง่ไดขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (2)  ใหแสดงวาเปนผูมีสขุภาพรางกายสมบูรณเพียงใด หรือหายจากโรคที่เปนเหตตุองออกจากราชการ 

 (3)  ใบรับรองแพทยตองเปนโรงพยาบาลของรัฐ และมีอายุไมเกิน 30 วัน นบัแตวันที่ตรวจรางกาย 
 

 
 

 

สสอต.2 


