เลขทีรับ : ................................
วันที : ....................................

แบบคําขอรั บเงินสวัสดิการเพือสงเคราะห์ เกียวกับศพสมาชิก
วัน ............ เดือน ..................... พ.ศ. ............
เรียน ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
ด้ วย (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................................. สมาชิกเลขที .................................
สังกัด ......................................................................................... ได้ ถึงแก่กรรมเมือวันที ...........................................
สาเหตุการเสียชีวิต ....................................................................................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/น.ส.) ........................................................................... ในฐานะ ........................................
ขอรับเงินค่าสงเคราะห์ศพ ตามสิทธิที (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................................................
พึงได้ รับจากสหกรณ์ฯ
โดยข้ าพเจ้ ายินยอมปฏิบัติตามระเบี ยบ และ ข้ อบังคับของสหกรณ์เกียวกับเงินดังกล่าวทุกประการ ในกรณี ที
ผู้ถึงแก่กรรมมีหนีค้ างชําระอยู่กบั สหกรณ์ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์นําเงินค่าสงเคราะห์ศพจํานวนนีไปหักกลบลบหนี
พร้ อมดอกเบียเสียก่อน และข้ าพเจ้ าขอรับเฉพาะส่วนทีเหลือจากการชําระหนีสหกรณ์แล้ ว
พร้ อมนี ข้ าพเจ้ า ได้ มอบเอกสารพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้องประกอบการพิจารณา ดังนี
 ใบมรณะบัตร
 ทะเบียนบ้ านผู้ถึงแก่กรรม
 ใบสําคัญการสมรส
 หนังสือตังผู้รับโอนประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/2
 หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีมอบอํานาจกระทําการแทน)
 บัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอํานาจทุกคน และบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ
 ทะเบียนบ้ านผู้มอบอํานาจทุกคน และทะเบียนบ้ านผู้รับมอบอํานาจ
 อืน ๆ (ถ้ ามี) ................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลในคําร้ องตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับทีแนบมาพร้ อมคําร้ องฉบับนี เป็ นข้ อมูล
และเอกสารหลักฐานทีถูกต้ อง ตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้ อมูลในคําร้ องตลอดจนเอกสาร
หลัก ฐานที นํามาแสดงต่อสหกรณ์ฯ ไม่เป็ นความจริ ง ข้ าพเจ้ ายิ นยอมให้ สหกรณ์ ฯ เรี ย กเงิน ทีได้ รับ ไปคืนทันที พร้ อม
ดอกเบีย พร้ อมทังดําเนินคดีแก่ข้าพเจ้ าตามฐานความผิดทังทางแพ่งและอาญา
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

ลงชือ ...........................................................
(.........................................................)
โทร. ...........................................................

เลขทีรับ : ................................
วันที : ....................................

แบบคําขอรั บเงินค่ าหุ้นสะสม และเงินฝาก
วัน ............ เดือน ..................... พ.ศ. ............
เรียน ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
ด้ วย (นาย/นาง/น.ส.) ................................................................................... สมาชิกเลขที ...............................
สังกัด ...................................................................................... ได้ ถึงแก่กรรมเมือวันที ..............................................
สาเหตุการเสียชีวิต .....................................................................................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/น.ส.) ............................................................................... ในฐานะ ....................................
ขอรับเงินค่าหุ้นสะสม และเงินฝาก ของ (นาย/นาง/น.ส.) .............................................................................................
ทีมีอยู่กบั สหกรณ์ฯ ดังนี
เงินค่าหุ้นสะสม และเงินฝากทุกประเภท ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ให้ หกั ชําระหนีทีมีอยู่กบั สหกรณ์เต็มจํานวน
ส่วนทีเหลือจากการหักชําระหนี
 ให้ จ่ายคืนแก่ข้าพเจ้ าทันที
 ให้ จ่ายคืนหลังจากสินปี ทางบัญชี
พร้ อมนี ข้ าพเจ้ า ได้ มอบเอกสารพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้องประกอบการพิจารณา ดังนี
 สําเนาใบมรณะบัตร
 หนังสือตังผู้รับโอนประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/2
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวทีทางราชการออกให้ ของผู้มีสิทธิ
 ทะเบียนบ้ าน ของผู้มีสิทธิ
 คําสังศาลให้ เป็ นผู้จดั การมรดก (ถ้ ามี)
 อืน ๆ ...........................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลในคําร้ องตลอดจนเอกสารหลักฐานทุกฉบับทีแนบมาพร้ อมคําร้ องฉบับ นี เป็ นข้ อมูล
และเอกสารหลักฐานทีถูกต้ อง ตรงตามความเป็ นจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้ อมูลในคําร้ องตลอดจนเอกสาร
หลัก ฐานที นํามาแสดงต่อสหกรณ์ฯ ไม่เป็ นความจริ ง ข้ าพเจ้ ายิ นยอมให้ สหกรณ์ ฯ เรี ย กเงิน ทีได้ รับ ไปคืนทันที พร้ อม
ดอกเบีย พร้ อมทังดําเนินคดีแก่ข้าพเจ้ าตามฐานความผิดทังทางแพ่งและอาญา
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

ลงชือ ...........................................................
(.........................................................)
โทร. ...........................................................

