
         
 

ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวสัดกิารสมาชิกเครดติยูเนี่ยน 

        เขียนท่ีศูนยป์ระสานงานสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน  …………………………………………………….. 
                                            วนัท่ี  ..........................  เดือน  .......................................  พ.ศ.  ................... 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................  อาย.ุ.................................. ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน 
เกิดวนัท่ี................... เดือน....................................พ.ศ…................   

1. เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน........................................................................................................ จ ากดั   
เลขท่ีศูนยป์ระสานงาน...............ซอย................ ถนน..................... ต าบล/แขวง ..................................อ าเภอ/เขต............................. 
จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์........................... E-mail…………………………………..  

2. สถานภาพ 
      โสด   สมรส  คู่สมรสช่ือ........................................................................................     หยา่ร้าง 

3. สถานท่ีอยู ่ (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) 
บา้นเลขท่ี.........หมู่ท่ี........ซอย ............... ถนน ..................ต าบล/แขวง ......................................อ าเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์................................มือถือ  ............................... 

4. สถานท่ีอยู ่(ตามทะเบียนบา้น) 
บา้นเลขท่ี.........หมู่ท่ี........ซอย ............. ถนน ................. ต าบล/แขวง ......................................อ าเภอ/เขต........................................ 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์........................ E-mail………………………… 

5. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินใหแ้ก่สมาคมฯ  ดงัน้ี  
          ค่าสมคัรสมาชิกคร้ังแรก  50  บาท         ค่าบ ารุงรายปี   50  บาท           เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้  .......................... บาท 

รวมช าระเงินคร้ังน้ี  เป็นเงิน  ...................................................  บาท  (................................................................บาทถว้น) 
          ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจวตัถุประสงค์ของขอ้บงัคบั  ตลอดจนเง่ือนไขการปฏิบติัต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สวสัดิการสมาชิกเครดิตยูเน่ียน (ส.ส.ค.) เป็นอย่างดีแลว้   มีความประสงค์สมคัรเป็นสมาชิกโดยยินยอมปฏิบติัตามขอ้บังคบั 
เง่ือนไขของสมาคมฯ   และขอยนืยนัวา่ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งทุกประการ 
 

 
 

             
ลงช่ือ.............................................................................ผูส้มคัร 
               (...............................................................) 

                                                                                                           สมาชิก 
                                                                                                      ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์/กลุ่ม.............................................. จ ากดั  
 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
รอบที.่............................../................... 
เลขฌาปนกจิ........................................ 

   ส.ส.ค. 1 

โปรดเขียนตวับรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

1.ส าเนาบตัรประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น 
3.ส าเนาทะเบียนสมรถ(ถา้มี) 
4.ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือสกุล(ถา้มี) 
5.ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริง มีอายไุม่เกิน 30 วนั 
6.ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการศพ 
7.ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
8.ส าเนาหนา้สมุดบญัชีศูนยป์ระสานงาน/หรือหนา้สมุดบญัชีผูรั้บเงินสงเคราะห์ 

 



     

     
ส าหรับศูนย์ประสานงาน 

ตรวจสอบแลว้ขอรับรองวา่ผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติัในการสมคัรสมาชิก ส.ส.ค. และไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัร
ครบถว้นทั้ง 8  ขอ้ พร้อมช าระเงินค่าสมคัร  เงินค่าบ ารุงรายปี   และเงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้    ตามขอ้บงัคบัและระเบียบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สวสัดิการสมาชิกเครดิตยเูน่ียน  รวมทั้ง  ประกาศ  รับสมคัรสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ  แลว้แต่กรณี 
 

  ลงช่ือ     ..................................................................   
                    (..............................................................)  

เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงาน 
ผูรั้บสมคัร 

   ลงช่ือ     ................................................................   
                (.................................................................)  
                             ต าแหน่ง       ประธาน/กรรมการด าเนินการ 

                                                             ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน...............................................................จ ากดั 
              (.................../.........................../....................) 

 

ส าหรับสมาคม (ส.ส.ค.) 
อนุมติั  รับเขา้เป็นสมาชิก ส.ส.ค. ตั้งแต่วนัท่ี.......................................................................................................................... 
คราวประชุม  เม่ือวนัท่ี............................................................................................................................................................ 
ไม่อนุมติัเน่ืองจาก................................................................................................................................................................... 

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

                    (..............................................................)  
           เจา้หนา้ท่ีสมาคม 

ผูรั้บสมคัร 

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

                    (..............................................................)  
                   ผูจ้ดัการสมาคม 

                                              ผูต้รวจสอบ 
 
ลงช่ือ     .......................................................................   

                (.....................................................................)  
                                นายกสมาคม/กรรมการด าเนินการ 

                                                 ผูอ้นุมติั 

ส.ส.ค. 1 



 

 

หนังสือแสดงเจตนา 
การมอบให้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกเครดิตยูเน่ียน  (ส.ส.ค.) 

                                เขียนท่ีศูนยป์ระสานงานสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน  ..................................................................................... 
          วนัท่ี  ..................  เดือน  ........................... พ.ศ.  ........................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ..................................................................อาย.ุ........ปี  เกิดวนัท่ี..............เดือน.................พ.ศ.......... 
สมาชิกศูนยป์ระสานงานสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูน่ียน  ............................................................................ จ ากดั   จงัหวดั.......................  
ปัจจุบนัเลขท่ี  ..................... หมู่ท่ี  ............... ถนน  ........................... ต าบล/แขวง   ......................... อ าเภอ/เขต  ............................... 
จงัหวดั  .................................  รหสัไปรษณีย ์ ........................โทรศพัท ์ ..................................   โทรศพัทมื์อถือ  .............................. 

1. สถานทีท่ างาน ปัจจุบนัเลขท่ี  ..................... หมู่ท่ี  .............. ถนน  .......................... ต าบล/แขวง   ................................... 
อ าเภอ/เขต  ....................................  จงัหวดั  ......................................  รหสัไปรษณีย ์ ........................โทรศพัท ์ ................................   
โทรศพัทมื์อถือ  ....................................E-mail……………………………………………………………………………………….. 
 2.  สถานภาพ   

โสด               สมรส      คู่สมรสช่ือ  .................................................................................             หยา่ร้าง 
3. ขา้พเจ้าขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเครดิตยูเน่ียน (ส.ส.ค.) พึงจ่าย               

โดยจ่ายใหก้บับุคคล ดงัต่อไปน้ี 
1. .............................................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น....................................................................... 
2. .............................................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น....................................................................... 
3. .............................................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น....................................................................... 
4. .............................................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.......................................................................                                                                       
5. .............................................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น....................................................................... 

อน่ึง ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ การแสดงเจตนาคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั ข่มขู่ หรือกระท าการใดๆ    ให้ขา้พเจา้แสดงเจตนา
ดงักล่าว  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั ทา้ยหนงัสือน้ี 

    ลงช่ือ….............................................ผูใ้หค้  ายนิยอม                 
             (.................................................................)  
    ลงช่ือ........................................................ เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงาน 
           ( ................................................................)  
    ลงช่ือ…......................................................กรรมการศูนยป์ระสานงาน 
           (................................................................)  
    ลงช่ือ........................................................ เจา้หนา้ท่ี (ส.ส.ค.)                                                                                                           
        ( ................................................................)   
    ลงช่ือ....................................................... ผูจ้ดัการสมาคม (ส.ส.ค.)                                                                                                           
                  ( .................................................................) 
    ลงช่ือ....................................................... กรรมการสมาคม (ส.ส.ค.)                                                                                                
    ( .................................................................) 
หมายเหตุ  ตามประกาศกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2545 เร่ืองวิธีการจ่ายค่าจดัการศพหรือค่าจดัการและสงเคราะห์ครอบครัว   

การใชจ่้ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ก าหนดให้บุคคลผูไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามขอ้ (2) จะตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัว ดงัน้ี   1.สามี   ภริยา บุตร 
บิดา มารดา     2.พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั  3. พี่นอ้งร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกนั     4. ปู่ ยา่ ตา ยาย  5.ลุงป้า นา้ อา    6.ผูอุ้ปการะเล้ียงดูหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู  (มีหนังสือรับรอง
ของทางราชการ)         

ส.ส.ค. 1 



 

 


