
 

 
         ศูนย์ประสานงาน สสอร. ประจ าศูนย์สหกรณ์อออมทรัพย์...................................จ ากัด 

                                           เลขท่ี ............ หมู่ .........  ถนน................ อ าเภอ   .....................เมือง ..................  จังหวัด.....................   
                                           ........................................... โทร.........................................โทรสาร............................... .............. 
                               www. ……………………………………  E-mail.  ……………………………………..…..                 

 
ที่             /.................... 

                                  วนัท่ี  .................................................................  

เร่ือง     รายงานการเสียชีวิตสมาชิก  สสอร. 

เรียน     นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยร์ัฐวิสาหกิจไทย  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  ส าเนาเอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์              จ านวน   1  ชุด      
             2.  บญัชีแสดงผูร้ับเงินสงเคราะห์                   จ านวน   1  ฉบบั 
             3.  เอกสารการสมคัรและเอกสารประกอบฉบบัจริงของสมาชิกท่ีเสียชีวิต ทุกรายการ  จ านวน  1  ชุด 

            ด้วยศูนย์ประสานงาน สสอร..  ประจ าศูนย์สหกรณ์ออมทรัพย์........................................................................จ ากัด              
ได้รับแจง้การเสียชีวิตของ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... สมาชิก สสอร. เลขทะเบียน...........................        
ซ่ึงเสียชีวิตดว้ยสาเหตุ .............................................................................................................  เม่ือวนัท่ี ........................................ เวลา ............... น.   
โดยทายาทได้แสดงหลกัฐานเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์และทางศูนยป์ระสานงานไดต้รวจสอบถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไปโดยขอให้โอนเงินเขา้บญัชีของสหกรณ์ออมทรัพย.์.........................................จ ากดั  
ท่ีธนาคาร.................................... สาขา...................................... ช่ือบญัชี............... ................................................................................. 
เลขท่ี........................................................................... ดว้ย จกัขอบคุณมาก  

   
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                              (………………..……….….) 
                                                                                ประธานศูนยป์ระสานงาน สสอร. 
                                                       ศูนย ์................................................................................ 
 

 

................................................................................................................ .......... 
โทร. ..........................................  โทรสาร........................................................  
 
     
 
 
 
 



 

 

 

 

 

วนัที่ ............................................... 

ข้อมูลสมาชิกที่เสียชีวิต :    

ช่ือ - นามสกุล......................................................................... ......... อาย ุ............... ปี  ทะเบียนสมาชิก...................... 

สาเหตุการเสียชีวิต........................................................................... วนัที่เสียชีวิต ...................................................... 

ช่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน : 

ช่ือ .......................................................................... เบอร์โทร ........................................................... 

การรับเงินสงเคราะห์ : 
 ขอรับเงินค่าจดัการศพ 10% ของเงินสงเคราะห์ศพทีจ่่ายตามจริงให้ทายาทช่ือ........................................................ 
 ขอรับทั้งจ  านวน 

หมายเหตุ : 
แจง้ขอ้มูล มายงั สสอร.ทาง E-mail  : state2554@gmail.com    
หรือโทรสาร 0-2496-1332   0-2496-1130  
ดาวน์โหลดขั้นตอนการด าเนินงาน และเอกสารต่างๆ ไดท้ี่   http://csc.or.th 
หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศพัท ์ 08-9921-2350  08-1917-1894 , 09-2429-6660 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ สสอร. 

เจา้หนา้ที่ผูร้ับแจง้ ........................................................................   วนัที่รับแจง้ ....................................................... 
รอบการสมคัรสมาชิก ..................................................................  เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ ....................................... 
 หมายเหตุเพิ่มเติม : 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
 
 
 

 

แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบ้ืองต้น 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์..................................................................................จ ากัด 

 

mailto:state2554@gmail.com


        สสอร.12 

 

แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย    

ศูนย์ประสานงาน............................................................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วนัที่............. เดือน...........................พ.ศ............... 

เรียน    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยร์ัฐวิสาหกิจไทย 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................. ........  อายุ.............ปี           
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน......................................อยู่บา้นเลขที่.......................หมู่ที่..........ต าบล/แขวง................................
ถนน.....................................................อ  าเภอ/เขต.....................................................จังหวดั...............................................
รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศพัท์............................................. มือถือ.................................................. ...............................
ขอส่งหลกัฐานเพื่อขอรับเงินค่าสงเคราะห์ของ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................... 
เลขทะเบียนสมาชิก............................................ สาเหตุการเสียชีวิต...................................................................................
เสียชีวิตเม่ือ.................................................... เพื่อทางสมาคมด าเนินการต่อไป 

 ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 (   )  ส าเนามรณะบตัร 
 (   )  หนงัสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) 
 (   )  ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ ของผูเ้สียชีวิต  
 (   )  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สียชีวิต  (ประทบัตรา “ตาย” ) 
 (   )  ส าเนาทะเบียนสมรส  หรือหนงัสือส าคญัการหยา่ ของผูเ้สียชีวิต 
 (   )  ส าเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น ของผูร้ับเงนิสงเคราะห ์
 (   )  รายงานการสอบสวนการเสียชีวิต (กรณีเสียชีวติดว้ยอุบตัเิหตุ) 
 (   )  หลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี).................................... 
 
      

                                                       ลงช่ือ...........................................................ทายาท / ผูมี้สิทธ์ิรับเงินสงเคราะห ์
                (...........................................................) 
 

 
 
 



                                                 สสอร.13 
 

 
 

          
     แบบค าขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย    
ศูนย์ประสานงาน............................................................................... 

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

วนัที่............. เดือน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยร์ัฐวิสาหกิจไทย 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................  อายุ.............ปี  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................................อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่......ต าบล/แขวง............................
ถนน.....................................................อ  าเภอ/เขต.....................................................จังหวดั...............................................
รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศพัท์............................................... มือถือ....... .......................................  มีความประสงค์จะ 
ขอรับคืนเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................ เลขทะเบียนสมาชิก........................... 
ในส่วนที่เหลือหลงัจากหักจ่ายค่าสงเคราะห์ศพรายอื่นแลว้ จ  านวน........ ..................... บาท (......................................................) 
เหตุผลเน่ืองจาก 
 
  (   )  ลาออกจากสมาชิก 
  (   )  สมาชิกถึงแก่กรรม 
  (   )  อื่นๆ.................................................................................................. ...................................... 
 
      
 

                                                              ลงช่ือ............................................................ทายาท หรือผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห ์
                  (...........................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย    
ศูนย์ประสานงาน............................................................................. 

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

วนัที่............. เดือน........................... พ.ศ. .............. 
 
  ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่ ....................
ต าบล/แขวง..................................ถนน...........................อ  าเภอ/เขต..........................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย.์.............................. โทรศพัท.์..........................................มือถือ..................................................  
เลขบตัรประชาชน     เก่ียวขอ้งกบัผูเ้สียชีวิต โดยเป็น...................................... 
ไดย้ื่นเร่ืองขอรับเงินสงเคราะห์ของ(นาง/นางสาว/นาย)......................................................................................... 
เลขทะเบียนสมาชิก..........................................................  เลขบตัรประชาชน 
สาเหตุการเสียชีวิต........................................................................................................................................... 
เสียชีวิตเม่ือ......................นั้น  เพื่อเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินศูนยป์ระสานงาน...................................... สสอร.
ขอรับรองว่า  บุคคลที่มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธ์ิรับเงินสงเคราะห์ตามหนงัสือแสดงเจตนาของสมาชิกดงักล่าวจริง 
 
                                 1.  ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.......................เงิน.............. .บาท 
                                 2.  ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.......................เงิน...............บาท  
                                 3.  ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น............ ...........เงิน...............บาท  
                                 4.  ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น...................... เงิน.............. .บาท   
                                 5.  ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.......................เงิน...............บาท  
                                 6.  ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.......................เงิน..... ..........บาท 
                                                                                                            รวมเป็นเงิน............................บาท 
      
 
 
                                                                  ลงช่ือ                                
             (...........................................) 

                                                      ประธานศูนยป์ระสานงาน .......................................... 
 
 

                 
 
 
 



     สสอร.11     

 

 
 
 

แบบค าขอรับเงินค่าจัดการศพ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย    
ศูนย์ประสานงาน..........................................................................จ ากัด  

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

วนัที่............. เดือน...........................พ.ศ............... 

เรียน    นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยร์ัฐวิสาหกิจไทย 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................. ........  อายุ.............ปี           
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน......................................อยูบ่า้นเลขที่.......................หมู่ที่..........ต าบล/แขวง.................................
ถนน.....................................................อ  าเภอ/เขต.....................................................จังหวดั...............................................
รหั ส ไป รษ ณี ย์ ........................โท รศัพ ท์ ... .......................................... มื อถื อ ........................... ...................                                 
ขอส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินค่าสงเคราะห์ของ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................                               
เลขทะเบียนสมาชิก......................... สาเหตุการเสียชีวิ ต......................................................................................................
เสียชีวิตเม่ือ........................... เพื่อทางสมาคมด าเนินการต่อไป 

 ข้าพเจ้าได้ย่ืนเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 (   )  ส าเนามรณะบตัร 
 (   )  ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ ของผูเ้สียชีวิต  
 (   )  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สียชีวิต  (ประทบัตรา “ตาย” ) 
 (   )  ส าเนาทะเบียนสมรส  หรือหนงัสือส าคญัการหยา่ ของผูเ้สียชีวิต 
 (   )  ส าเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้น ของผูร้ับเงนิเงินค่าจดัการศพ 
 (   )  รายงานการสอบสวนการเสียชีวิต (กรณีเสียชีวติดว้ยอุบตัเิหตุ) 
 (   )  หลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี).................................... 
 
      

                                                       
 

    ลงช่ือ...........................................................ทายาท / ผูมี้สิทธ์ิรับเงินสงเคราะห์ 
                (...........................................................) 
 

 
 
 

 


