
 

 
 

ใบสมคัรสมาชิก ประเภทสมทบ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (สสธท.) 

     เขยีนที.่............................................................................................ 
                                   วนัที.่................เดอืน...........................................พ.ศ...................... 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อาย.ุ......................ปี 
เลขประจาํตวัประชาชน         
เกดิวนัที.่........เดอืน..............................พ.ศ. .............คูส่มรสชื่อ...................................................................................... 
(1)    สมาชกิสมทบของสหกรณ์ออมทรพัย.์.............................................จาํกดั  เลขทะเบยีนที.่.................................. 
        คูส่มรส/บดิา/มารดา/บุตรของสมาชกิสสธท. ..............................................เลขทะเบยีนที.่................................. 
        เจา้หน้าทีส่มาคมสสธท.หรอืกรรมการดาํเนินการหรอืเจา้หน้าทีชุ่มนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
(2)  ดาํรงตาํแหน่ง.................................................................หรอืปฏบิตัหิน้าที.่............................................................. 
      สถานทีป่ฏบิตังิาน / ชือ่หน่วยงาน.......................................................................................................................... 
      ตาํบล (แขวง)...................................................................อาํเภอ (เขต).................................................................. 
      จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................................................... 
      โทรศพัท ์(ทีท่าํงาน)............................................................................................................................................... 
(3) สถานทีอ่ยู่ (ตามทะเบยีนบา้น) 
     บา้นเลขที.่............................หมูท่ี.่...................ซอย....................................ถนน..................................................... 
     ตาํบล(แขวง).........................................อาํเภอ(เขต)..................................................จงัหวดั...................................  
     รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัทบ์า้น.....................................โทรศพัทม์อืถอื........................................ 
(4) การชาํระเงนิ  ดงัน้ี 
          4.1 การชาํระเงนิครัง้แรก   

 คา่สมคัรสมาชกิครัง้แรก      เป็นเงนิ  20    บาท 
 คา่บาํรงุรายปี                   เป็นเงนิ  20    บาท 
 เงนิสงเคราะหล่์วงหน้า..........................4,000... บาท 

                     รวมชาํระเงนิครัง้น้ี เป็นเงนิ.............4,040....บาท ( สีพ่นัสีส่บิบาทถว้น ) 
     4.2 การชาํระเงนิครัง้ต่อไป ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัและชาํระเงนิสงเคราะหล์ว่งหน้า ดงันี้  

 ชาํระเป็นเงนิสดทีส่มาคมหรอืศนูยป์ระสานงานสมาคม 
 ชาํระเงนิเขา้บญัชสีมาคม ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ์  ชือ่บญัช ีสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย   ประเภทกระแสรายวนั  (Bill Payment Pay- ln Slip)  
เลขทีบ่ญัช ี468-0-39888-5   

 ชาํระจากเงนิปนัผล เฉลีย่คนื  จากสหกรณ์ตน้สงักดั 
ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจวตัถุประสงค ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสขุไทย แลว้ มคีวามประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิ และยนิยอมปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและเงือ่นไขดงักลา่วทุกประการ 
 
             ลงชือ่...........................................................................ผูส้มคัร 

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

โปรดเขียนตวับรรจงและกรอกขอ้มลูให้ครบทกุช่อง 

เอกสารประกอบ 
 1. สาํเนาบตัรขา้ราชการหรอืบตัรประชาชน 
 2. สาํเนาทะเบยีนบา้น 
 3. สาํเนาทะเบยีนสมรส  
 4. ใบสาํคญัการเปลีย่นชื่อ-สกุล(ถา้ม)ี 
 5. ใบรบัรองแพทยฉ์บบัจรงิ มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั 
 6. สาํเนาบตัรและสาํเนาทะเบยีนบา้นผูร้บัเงนิสงเคราะห ์
 7. กรณีสมาชกิสมคัรตรง ตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิงวดสุดทา้ย  
         หรอืใบรบัรองของสหกรณ์ตน้สงักดั 

สสธท. 1 

เลขประจาํตวัสมาชิก สสธท. ................... 

ประเภทสมาชกิ 
     1. คูส่มรส 

2. บิดามารดา 
3. บุตร 



 

 
คาํรบัรองคณุสมบติัผูส้มคัรเป็นสมาชิก 

ผูร้บัรองต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย 
ขา้พเจา้.............................................................สมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออม

ทรพัยส์าธารณสขุไทย   ทะเบยีนเลขประจาํตวั.............................อยูบ่า้นเลขที.่..............................หมูท่ี.่.............. 
ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................ตาํบล/แขวง.........................อาํเภอ/เขต................................. 
จงัหวดั...................................................โทรศพัท.์............................................................................................... 
    ขอรบัรองวา่ผูส้มคัร นาย/นาง/นางสาว...............................................มคีณุสมบตัติามขอ้บงัคบั ขอ้ 9  ของ
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทยทุกประการ 
        ลงชือ่.........................................ผูร้บัรอง 
                 วนัที.่......../........./.......... 

สาํหรบัเจา้หน้าท่ีสมาคมประจาํศนูยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย ์
 

 ตรวจสอบแลว้ขอรบัรองวา่ผูส้มคัรเป็นผูม้คีุณสมบตัใินการสมคัรสมาชกิ สสธท. และไดแ้นบหลกัฐานประกอบ 
การสมคัรครบถว้น     พรอ้มชาํระเงนิคา่สมคัร และเงนิคา่สงเคราะหล์่วงหน้า ตามขอ้บงัคบั และระเบยีบสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย ประกาศ สสธท. เรือ่งการรบัสมคัรสมาชกิ สสธท. 
หรอื การเปิดรบัสมคัรเป็นกรณพีเิศษ แลว้แต่กรณ ี
 

      ลงช่ือ................................................................................ 
                ตําแหน่ง....................................................................... 

ความเหน็ของคณะกรรมการศนูยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย ์
 เสนอ   เหน็ควรอนุมตัใิหส้มคัรเป็นสมาชกิ สสธท.  
           ไมเ่หน็ควรอนุมตั ิเนื่องจาก.................................................................................................. 
 

      ลงช่ือ................................................................................ 
                                                                              (..................................................................) 
                           ประธานศนูยป์ระสานงาน หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

 ความเหน็สาํหรบัคณะกรรมการสมาคม สสธท. 
 คาํสัง่   อนุมตัริบัเขา้เป็นสมาชกิ สสธท. ตัง้แต่วนัที.่.......................................................................... 
       ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสมาคม ครัง้ที ่......./ 25...........เมือ่วนัที.่................................. 
   ไมอ่นุมตั ิเนื่องจาก.............................................................................................................. 
         
 
 

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

ผูมี้อาํนาจอนุมติั (แล้วแต่กรณี)
 นายกสมาคม สสธท. 
 กรรมการ สสธท. ปฏบิตักิารแทน 
     นายกสมาคม สสธท. 



 

 
                                                          

                                                                                                                                 สสธท. 2 

ใบรบัรองแพทย ์
     สถานทีต่รวจ...................................................................................... 

วนัที.่...............เดอืน...............................................พ.ศ..................... 
 ขา้พเจา้ นายแพทย ์/ แพทยห์ญงิ............................................................................................................ 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม เลขที.่........................................................................................................... 
ไดท้าํการสอบประวตัแิละตรวจรา่งกาย นาย / นาง / นางสาว..........................................................  อาย.ุ..........ปี 

เลขประจาํตวัประชาชน          ปรากฏวา่ 
นาย / นาง / นางสาว…………………………………………………………………………………………… 
 (1) มสีขุภาพแขง็แรง 
 (2) ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพพลภาพ จนไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้  

    (3) ไมม่จีติฟ ัน่เฟือน ไม่สมประกอบ 
                   (4) ไม่มีประวติัการรกัษาโรคเหล่าน้ีในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งน้ี 

 (4.1) โรคมะเรง็ทกุชนิด ทกุระยะ....................................................................................... 
 (4.2) โรคหวัใจ..................................................................................................................... 
 (4.3) โรควณัโรคในระยะอนัตราย………………………………………………………………... 
 (4.4) โรคเบาหวานขัน้รุนแรง…………………………………………………………………….. 
 (4.5) โรคภมูคิุม้กนับกพรอ่ง……………………………………………………………………… 

     (5) มีโรคร้ายแรงอ่ืนๆ ระบ.ุ............................................................................................................. 

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

       แพทยผ์ูท้าํการตรวจรา่งกาย 
     หมายเหต ุ (1) ตอ้งเป็นแพทยแ์ผนปจัจุบนัชัน้หน่ึง จากสถานพยาบาลของรฐั ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล  
                   (2) ใบรบัรองแพทยฉ์บบันี้ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิ 30 วนั นบัแตว่นัทีต่รวจรา่งกาย         
                   (3) หากพบว่าเป็นโรค ตาม ข้อ (4) (5) หรือตามท่ีคณะกรรมการเหน็ว่าอนัตราย 
                             สมาคมฯ จะไม่รบัเป็นสมาชิก 

        (4) ให้ผู้สมคัรใช้ใบรบัรองแพทยต์ามแบบท่ีสมาคมฯกาํหนดน้ีเท่านัน้เพือ่ประกอบการสมคัร 
             เป็นสมาชกิ  สสธท. เริม่ใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรยีน  นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย 
 ขา้พเจา้...............................................................................................ขอรบัรองวา่ ข้าพเจา้ไม่เป็นโรคตาม ข้อ (4) (5) 
และยินยอมเปิดเผยประวติัการรกัษาพยาบาลของข้าพเจ้า โดยให้ สสธท. ขอประวติัการรกัษาในสถานพยาบาลท่ีเก่ียวข้องได้  

หากขา้พเจา้ละเวน้ทีจ่ะเปิดเผยความจรงิเกีย่วกบัโรคประจําตวั หรอืแถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมให ้สสธท.     
ใชส้ทิธติดัรายชือ่พน้สมาชกิภาพ สสธท.ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 10.1 (4)  ขอ้ 10.2 (6) และขอ้ 15(4) ได ้  

      
(ลงชือ่)..................................................................(ผูส้มคัรสมาชกิ สสธท.) 

                                                                  ตวับรรจง(...................................................................) 
 

ตราประทบั
สถานพยาบาล

ของรฐั 



 

 

 
หนังสือแสดงเจตนาการมอบให้รบัเงินสงเคราะห ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย 
เขยีนที.่.............................................................................................. 

     วนัที.่...................เดอืน..................................................พ.ศ.............. 
 ขา้พเจา้........................................................อาย.ุ............ปี  เกดิวนัที.่.......เดอืน...................พ.ศ............ 
สมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย  เลขทะเบยีนที.่................................   
อยูบ่า้นเลขที.่...............หมูท่ี.่...........ถนน.................................................ตาํบล.................................................... 
อาํเภอ........................................................จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์........................... 
โทรศพัท.์.............................มอืถอื....................................................................................................................... 
  
 1. สถานภาพ 
  โสด          สมรส คูส่มรสชือ่.............................................................. หยา่ หรอื หมา้ย 
 2. ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาการรบัเงนิสงเคราะหท์ี ่สสธท. พงึจา่ย ใหผู้จ้ดัการศพขา้พเจา้ 
คอื.................................................................เกีย่วขอ้งเป็น...........................ของขา้พเจา้(10%ของเงนิสงเคราะห)์ 
สว่นทีเ่หลอืมอบใหบุ้คคล ดงัต่อไปน้ีเป็นผูร้บัเงนิสงเคราะห ์คอื 
 
 2.1..............................................................เกีย่วขอ้งเป็น.......................ของขา้พเจา้ สดัสว่น….........%
 2.2..............................................................เกีย่วขอ้งเป็น.......................ของขา้พเจา้ สดัสว่น….........%
 2.3..............................................................เกีย่วขอ้งเป็น.......................ของขา้พเจา้ สดัสว่น….........%
 2.4..............................................................เกีย่วขอ้งเป็น.......................ของขา้พเจา้ สดัสว่น….........%
 2.5..............................................................เกีย่วขอ้งเป็น.......................ของขา้พเจา้ สดัสว่น….........% 
 
 โดยมเีงือ่นไขดงันี้  ไดร้บัเตม็จาํนวนเพยีงผูเ้ดยีว   ไดร้บัสว่นแบง่เทา่ๆกนั 
.                                  อื่นๆระบุ.............................................................................................................. 
 อนึ่ง ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ การแสดงเจตนาครัง้น้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไมม่ผีูใ้ดบงัคบั ขม่ขู ่หรอืกระทาํ
การใดๆ ใหข้า้พเจา้แสดงเจตนาดงักล่าว จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นสาํคญั ทา้ยหนงัสอืน้ี 

(ลงชือ่)........................................................ผูใ้หค้าํยนิยอม 
        (.......................................................) 
                  ผูส้มคัรสมาชกิ สสธท. 
(ลงชือ่)........................................................พยาน 
        (.......................................................) 
(ลงชือ่)............................................................ เจา้หน้าที ่สสธท. 
        (.......................................................)    

 
 

สสธท. 3 



 

                                                                                                                                      สสธท.9              
                                                                    

หนังสือยินยอมและมอบอาํนาจการรบัเงินสงเคราะห ์
              สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (สสธท.) 
 

   เขยีนที.่............................................................................................ 
             วนัที.่................เดอืน...........................................พ.ศ...................... 
 

 โดยหนงัสอืฉบบันี้ขา้พเจา้.........................................................ซึง่เป็นผูถ้อืบตัรประจาํตวัประชาชน  

เลขที ่      ทีอ่ยูป่จัจุบนัเลขที.่.................หมูท่ี่
....................ซอย.......................ถนน......................ตาํบล(แขวง)............................อาํเภอ(เขต).........................
จงัหวดั...................... รหสัไปรษณยี.์.................โทรศพัทบ์า้น..........................โทรศพัทม์อืถอื............................. 
ยนิยอมและมอบอาํนาจใหส้หกรณ์ออมทรพัย.์.......................................................................................................
จาํกดั...หรอื................................................................................................ซึง่เป็นผูถ้อืบตัรประจาํตวัประชาชน  

เลขที ่      ทีอ่ยูป่จัจุบนัเลขที.่.........หมูท่ี่
....................ซอย.......................ถนน......................ตาํบล(แขวง).........................อาํเภอ(เขต)......................... 
จงัหวดั........................รหสัไปรษณยี.์.................โทรศพัทบ์า้น..........................โทรศพัทม์อืถอื......................... 
เป็นผู ้(   )  รบัเงนิคา่จดัการศพ  (   )  รบัเงนิสงเคราะห ์(   )    อื่นๆ ทีพ่ ึง่ไดร้บั 
แทนขา้พเจา้เพือ่นําเงนิดงักล่าวชาํระหนี้ของ..............................................................................................................ทีม่ต่ีอ
สหกรณ์ออมทรพัย.์...........................................................................จาํกดั จนเสรจ็การ 
 ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบในการทีผู่ร้บัยนิยอมและรบัมอบอํานาจไดก้ระทําไปตามหนงัสอืยนิยอมและมอบอํานาจนี้ 
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเองทัง้สิน้ 
 เพือ่เป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชือ่ / ลายพมิพน้ิ์วมอื ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยานแลว้ 
     ( ลงชือ่ ) .........................................................ผูย้นิยอมและมอบอํานาจ 
                                                                         (.........................................................) 
( ลงชื่อ ) ..............................................ผูย้นิยอมและมอบอํานาจ    ( ลงชือ่ ) ................................... ผูย้นิยอมและมอบอํานาจ 
          (.........................................................)                                        (.........................................................) 
บตัรปชช.เลขที…่……………………….                          บตัรปชช.เลขที…่………………………… 
( ลงชื่อ ) .............................................ผูย้นิยอมและมอบอํานาจ    ( ลงชือ่ ) .....................................ผูย้นิยอมและมอบอํานาจ  
         (.........................................................)                                         (.........................................................) 
บตัรปชช.เลขที…่………………………                           บตัรปชช.เลขที…่……………………….. 
     ( ลงชือ่ ) .........................................................ผูร้บัยนิยอมและรบัมอบอํานาจ 
                                                                        (.........................................................) 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่เป็นลายมอืชือ่ / ลายพมิพน้ิ์วมอืของผูย้นิยอมและมอบอาํนาจ และผูร้บัยนิยอมและรบัมอบ
อาํนาจจรงิและไดล้งลายมอืชือ่ / ลายพมิพน์ิ้วมอืต่อหน้าขา้พเจา้ 
                      ( ลงชือ่ ) .........................................................พยาน         ( ลงชือ่ ) ....................................................พยาน 
                                (.........................................................)                             (.........................................................) 
 
 

 



         
สสชสอ. 5 

 
หนังสือยินยอมในการหักเงนิปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพ่ือช าระเงินสงเคราะหล์่วงหน้า เงินบ ารุงรายป ี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สสชสอ.) 
 

          เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์.........................................จ ำกัด  

วันที่...................เดือน...........................พ.ศ......................  

 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ .........................................................................................อำยุ...............ปี 
เลขทีบ่ัตรประชำชน...................................................เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์..................................จ ำกัด 
เลขทีส่มำชิก................................ ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง...............................................................ตึก/หน่วยงำน
.............................................เบอร์ตึก.....................................ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่........................หมู่ที.่.............
ถนน.........................................ต ำบล....................................... อ ำเภอ................................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย.์.............................โทรศัพทบ์้ำน.............................................มือถือ.............................................. 

ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำในฐำนะสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สสชสอ.) ยินยอมให้สหกรณ์ต้นสังกัดหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือช ำระเงิน
สงเครำะห์ล่วงหน้ำ ค่ำบ ำรุงประจ ำปี ตำมท่ีเรียกเก็บ ส่งให้ สสชสอ.  

ข้อ 2. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำจะไม่เพิกถอนควำม
ยินยอมนี้ทั้งหมด หรือบำงส่วนแต่อย่ำงใด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด  

อนึ่ง ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ กำรแสดงเจตนำครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู ่หรือ
กระท ำกำรใดๆ ให้ข้ำพเจ้ำ แสดงเจตนำดังกล่ำว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ ท้ำยหนังสือนี้  

 
(ลงชื่อ) .............................................. ...............ผู้ให้ค ำยินยอม                   
         (................................................................)  

 
(ลงชื่อ) ...............................................................พยำน  
         (................................................................)  
 

           (ลงชื่อ) ..............................................................พยำน                                                                                  
                                                             (................................................................)                                   


