
 

 
แบบ ส.ส.ค. 1 

 

แบบค าขอรับเงินค่าจัดการปลงศพ 
(งวดที ่ 1) 

 

เขียนท่ี         
              
           

           วนัท่ี                    เดือน                พ.ศ     . 
 

เร่ือง ขอรับเงนิค่าจดัการปลงศพ  (งวดที ่ 1) 
 

เรียน นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนาใบมรณบตัรผูถึ้งแก่กรรม     จ านวน    ฉบบั 
  2.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูถึ้งแก่กรรมและผูมี้สิทธ์ิรับเงิน   จ านวน   ฉบบั 
  3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูถึ้งแก่กรรมและผูมี้สิทธ์ิรับเงิน   จ านวน   ฉบบั 
  4.  ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)     จ านวน   ฉบบั 

5.  แบบสอบสวนสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม (ส.ส.ค. 3)   จ านวน   ฉบบั 
  6.  อ่ืนๆ.................................................................      
 
 

  ดว้ย                    สมาชิก ส.ส.ค.  เลขท่ี       
สงักดั/โรงเรียน             .อ าเภอ                 จงัหวดั     
ไดถึ้งแก่กรรมเม่ือวนัท่ี       เดือน                                     พ.ศ                        ดว้ยเหตุ                        
ดงัส าเนามรณบตัรหรือทะเบียนคนตายท่ีส่งมาดว้ยแลว้  ในการน้ีขา้พเจา้                 
              
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูถึ้งแก่กรรมคือ                     ความประสงคจ์ะขอรับเงินค่าจดัการปลงศพ   
เพ่ือไปจดัการปลงศพของผูถึ้งแก่กรรม  ณ  วดั                                       ถนน ………………………… 
บา้น         ต าบล            อ าเภอ            จงัหวดั             
ในวนัท่ี             เดือน         พ.ศ.           เวลา           น.           
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

               ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 
                                                                           (           ) 

          ผูข้อรับเงิน 
                 
    
 
 
 



 

(         ) 
ผูข้อรับเงิน 
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ค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว 
(งวดที ่ 2) 

 
เขียนท่ี         

               
 

วนัท่ี              เดือน           พ.ศ.     
 

เร่ือง ขอรับเงนิสงเคราะห์ครอบครัว  (งวดที ่ 2) 
 

เรียน นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนาใบมรณบตัรผูถึ้งแก่กรรม     จ านวน    ฉบบั 
  2.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูถึ้งแก่กรรมและผูมี้สิทธ์ิรับเงิน   จ านวน   ฉบบั 
  3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูถึ้งแก่กรรมและผูมี้สิทธ์ิรับเงิน   จ านวน   ฉบบั 
  4.  ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)     จ านวน   ฉบบั 

5.  หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี)      จ านวน   ฉบบั 
  6.  อ่ืนๆ...............................................      
 

 

  ดว้ย                       สมาชิก ส.ส.ค.  เลขท่ี       
สงักดั/โรงเรียน            .อ าเภอ       จงัหวดั       
ไดถึ้งแก่กรรมเม่ือวนัท่ี                  เดือน     พ.ศ                 ดว้ยเหตุ                     
ขา้พเจา้ในฐานะเป็น               ของสมาชิก ส.ส.ค.ท่ีถึงแก่กรรม   ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
ตามระเบียบ ฯ  และไดส่้งหลกัฐานต่าง ๆ  มาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมน้ี 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
                                                                       
                                                                                           
 
 
                 

 
      
 
 



 

 
(ลงช่ือ)..............................................ผู้ขอรับเงิน 
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แบบสอบสวนสมาชิก ส.ส.ค.  ทีถ่ึงแก่กรรม 
 

เขียนท่ี         
               
 

 
วนัท่ี            เดือน                  พ.ศ.            

 

1.  ผูถึ้งแก่กรรมช่ือ                       เป็นสมาชิก  ส.ส.ค. เลขท่ี        
     ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี         เดือน         พ.ศ.      ดว้ยเหต ุ         . 
 

2.  ผูถึ้งแก่กรรมมีบิดา / มารดา  ท่ียงัมีชีวติอยู ่  คือ   2.1  บิดา     ช่ือ        
         2.2  มารดา  ช่ือ        
 

3.  ผูถึ้งแก่กรรมมี  สามี  หรือ  ภรรยา  ท่ีชอบดว้ยกฎหมายท่ียงัมีชีวติอยูคื่อ       
 

4.  ผูถึ้งแก่กรรมมีบุตรท่ียงัมีชีวติอยู ่                                   คน   คือ 
 

     1) …………………………………..……………อาย…ุ....……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่……...…………….…..………. 
 

     2) …………………………………..……………อาย…ุ…....…ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่………………...….…..………. 
 

     3) ………………………….………….…………อาย…ุ….……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่…………………...…..……….   
     

     4) ………………………….………….…………อาย…ุ….……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่…………………...…..………. 
.. 

     5) ………………………….………….…………อาย…ุ….……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่……………….…..…..………. 
 

     6) ………………………….………….…………อาย…ุ….……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่………………....…….………. 
 

     7) ………………………….………….…………อาย…ุ….……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่………………....…….………. 
 

     8) ……………………….…………….…………อาย…ุ….……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่………………....…….………. 
 

     9) ……………………….…………….…………อาย…ุ….……ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่………………..….…..………. 
 

   10) ……………………….…………….…………อาย…ุ..…..…ปี……..…เดือน   ก าลงัศึกษาอยู…่………………....……..………. 
 

5.  ผูถึ้งแก่กรรมมีผูอุ้ปการะเล้ียงดูท่ียงัมีชีวติอยู ่  คือ ………………………..…………………………………………………………. 
 

6.  ผูถึ้งแก่กรรมมีผูอ้ยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูท่ียงัมีชีวติอยู ่ คือ ……………………………..………………………………………… 
      ขา้พเจา้ไดท้ าการสอบสวนแลว้      เห็นควรจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของผูถึ้งแก่กรรมตามขอ้บงัคบัขอ้   26   ดงัน้ี   คือ        
                    
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

(ลงช่ือ)             ผูส้อบสวน 
  (..……..…………………………………..) 

   ต  าแหน่ง………………………………..………………. 
 
 

หมายเหต ุ  1. หน่วยจงัหวดั   หวัหนา้สถานศึกษาหรือหวัหนา้ส่วนราชการหรือกรรมการเป็นผูส้อบสวน 
     2. หน่วยอ าเภอ   หวัหนา้สถานศึกษาหรือหวัหนา้ส่วนราชการหรือกรรมการเป็นผูส้อบสวน 



 
 

แบบ  ส.ส.ค. 4 
 

หนังสือมอบอ านาจรับเงินสงเคราะห์ 
สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ ากดั 

 

เขียนท่ี         
 

         วนัท่ี…….….เดือน………….………….พ.ศ. ………… 
 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี  (นาย / นาง / นางสาว) …………………………………………….………อาย ุ………..…. ปี     
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนท่ี.............................................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี ………… หมู่ท่ี ……… 
ถนน ……………………………… ต าบล ………….……..........อ าเภอ …………………………. จงัหวดั …………………………
เป็นผูมี้สิทธ์ิรับเงินสงเคราะห์ตามขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ในฐานะ
เป็น ………………………….…….. กบั  (นาย / นาง / นางสาว) ……………………..………………………….…………….  ผูต้าย  
สมาชิก  ส.ส.ค. เลขท่ี ……………..ขอมอบอ านาจให ้ (นาย / นาง / นางสาว) ………….…………..……….………อาย ุ…….….. ปี     
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนท่ี.............................................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี ………… หมู่ท่ี ……… 
ถนน ……………………………… ต าบล ………….……..........อ าเภอ …………………………. จงัหวดั ………………………… 
เป็นผูมี้อ านาจด าเนินการ 
 

  (         )   รับเงินค่าจดัการศพ   ( งวดท่ี  1 ) 
 

  (         )   รับเงินสงเคราะห์ส่วนท่ีเหลือ   ( งวดท่ี  2 ) 
 

แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ 
 

  การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไปน้ี   ถือเสมือนหน่ึงวา่ขา้พเจา้ผูม้อบอ านาจไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ 
 

  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยาน 
 
 

(ลงช่ือ) ………………………………………………..ผูม้อบอ านาจ 
       (…………………………………………………)  

 
    (ลงช่ือ) ………………………………………………..ผูรั้บมอบอ านาจ 

       (…………………………………………………) 

 
      (ลงช่ือ) ………………………………………………..พยาน 

       (…………………………………………………) 

 
                                                 (ลงช่ือ) ………………………………………………..พยาน 
       (…………………………………………………) 
 
 

หมายเหต ุ      เงินสงเคราะห์ส่วนท่ีเหลือ   อาจมอบอ านาจใหผู้มี้สิทธิรับเงินตามขอ้บงัคบัรายอ่ืนท่ีสมาชิกไดแ้สดงความจ านงไว ้         
        ในใบสมคัร  เท่านั้น  กรณีท่ีผูม้อบอ านาจยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ใหม้ารดา หรือ บิดา  เป็นผูรั้บรองร่วม 


