โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
 1. สําเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน
 3. สําเนาทะเบียนสมรส
 4. ใบสําคัญการเปลีย่ นชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบ้านผูร้ บั เงินสงเคราะห์
 7. กรณีสมาชิกสมัครตรง ต้องมีใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย
หรือใบรับรองของสหกรณ์ตน้ สังกัด
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ใบเสร็จรับเงิ น สสธท. เล่มที่ ...........................
เลขที่ ..........................
ประเภทสมาชิก
1. คู่สมรส
2. บุตร

ใบสมัครสมาชิ ก ประเภทสมทบ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

เขียนที.่ ............................................................................................
วันที.่ ................เดือน...........................................พ.ศ......................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อายุ.......................ปี
เลขประจําตัวประชาชน     
เกิดวันที.่ ........เดือน..............................พ.ศ. .............คู่สมรสชื่อ......................................................................................
(1)  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์..............................................จํากัด เลขทะเบียนที.่ ..................................
 คู่สมรส/บุตรของสมาชิกสสธท.
ชื่อ – สกุล ............................................................เลขสมาชิก สอ. .........................เลขฌาปนกิจ.......................
 เจ้าหน้าทีส่ มาคม สสธท.หรือกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าทีช่ มุ นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
(2) ดํารงตําแหน่ง.................................................................หรือปฏิบตั หิ น้าที.่ .............................................................
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน / ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................................
ตําบล (แขวง)...................................................................อําเภอ (เขต)..................................................................
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................................................................
โทรศัพท์ (ทีท่ าํ งาน)...............................................................................................................................................
(3) สถานทีอ่ ยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที.่ ............................หมู่ท.่ี ...................ซอย....................................ถนน.....................................................
ตําบล(แขวง).........................................อําเภอ(เขต)..................................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์บา้ น.....................................โทรศัพท์มอื ถือ........................................
(4) การชําระเงิน ดังนี้
4.1 การชําระเงินครัง้ แรก
 ค่าสมัครสมาชิกครัง้ แรก
เป็ นเงิน 20 บาท
 ค่าบํารุงรายปี
เป็ นเงิน 20 บาท
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า..........................4,000... บาท
รวมชําระเงินครัง้ นี้ เป็ นเงิน.............4,040....บาท ( สีพ่ นั สีส่ บิ บาทถ้วน )
4.2 การชําระเงินครัง้ ต่อไป ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั และชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้
 ชําระเป็ นเงินสดทีส่ มาคมหรือศูนย์ประสานงานสมาคม
 ชําระเงินเข้าบัญชีสมาคม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร ราชพฤกษ์ ชื่อบัญชี สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประเภทกระแสรายวัน (Bill Payment Pay- ln Slip)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 468-0-39888-5
 ชําระจากเงินปั นผล เฉลีย่ คืน จากสหกรณ์ตน้ สังกัด
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย แล้ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................)

คํารับรองคุณสมบัติผส้ ู มัครเป็ นสมาชิ ก
ผูร้ บั รองต้องเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย ทะเบียนเลขประจําตัว.............................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..............................หมูท่ .่ี ..............
ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์................................................................................................
ขอรับรองว่าผูส้ มัคร นาย/นาง/นางสาว...............................................มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อบังคับ ข้อ 10.
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยทุกประการ

ลงชื่อ.........................................ผูร้ บั รอง
วันที.่ ......../........./..........

สําหรับเจ้าหน้ าที่สมาคมประจําศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์
ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการสมัครสมาชิก สสธท. และได้แนบหลักฐานประกอบ
การสมัครครบถ้วน พร้อมชําระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามข้อบังคับ และระเบียบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประกาศ สสธท. เรือ่ งการรับสมัครสมาชิก สสธท.
หรือ การเปิ ดรับสมัครเป็ นกรณีพเิ ศษ แล้วแต่กรณี
ลงชื่อ................................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................

ความเห็นของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์

เสนอ  เห็นควรอนุมตั ใิ ห้สมัครเป็ นสมาชิก สสธท.
 ไม่เห็นควรอนุมตั ิ เนื่องจาก..................................................................................................
ลงชื่อ................................................................................
(..................................................................)
ประธานศูนย์ประสานงาน หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย

ความเห็นสําหรับคณะกรรมการสมาคม สสธท.
คําสัง่  อนุมตั ริ บั เข้าเป็ นสมาชิก สสธท. ตัง้ แต่วนั ที.่ ..........................................................................
ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสมาคม ครัง้ ที่ ......./ 25...........เมือ่ วันที.่ .................................
 ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก..............................................................................................................

ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ (แล้วแต่ กรณี )
 นายกสมาคม สสธท.
 กรรมการ สสธท. ปฏิบตั กิ ารแทน
นายกสมาคม สสธท.

ลงชื่อ.................................................................................
(............................................................................)
ตําแหน่ง.............................................................................
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หนังสือแสดงเจตนาการมอบให้รบั เงิ นสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
เขียนที.่ ..............................................................................................
วันที.่ ...................เดือน..................................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี เกิดวันที.่ .......เดือน...................พ.ศ............
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เลขทะเบียนที.่ ................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............หมูท่ .่ี ...........ถนน.................................................ตําบล....................................................
อําเภอ........................................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย.์ ...........................
โทรศัพท์..............................มือถือ.......................................................................................................................
1. สถานภาพ
 โสด
 สมรส คูส่ มรสชือ่ .............................................................. หย่า หรือ หม้าย
2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ท่ี สสธท. พึงจ่าย ให้ผจู้ ดั การศพข้าพเจ้า
คือ.................................................................เกีย่ วข้องเป็ น...........................ของข้าพเจ้า(10%ของเงินสงเคราะห์)
ส่วนทีเ่ หลือมอบให้บุคคล ดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ บั เงินสงเคราะห์ คือ
2.1..............................................................เกีย่ วข้องเป็ น.......................ของข้าพเจ้า สัดส่วน….........%
2.2..............................................................เกีย่ วข้องเป็ น.......................ของข้าพเจ้า สัดส่วน….........%
2.3..............................................................เกีย่ วข้องเป็ น.......................ของข้าพเจ้า สัดส่วน….........%
2.4..............................................................เกีย่ วข้องเป็ น.......................ของข้าพเจ้า สัดส่วน….........%
2.5..............................................................เกีย่ วข้องเป็ น.......................ของข้าพเจ้า สัดส่วน….........%
โดยมีเงือ่ นไขดังนี้  ได้รบั เต็มจํานวนเพียงผูเ้ ดียว  ได้รบั ส่วนแบ่งเท่าๆกัน
.
 อืน่ ๆระบุ..............................................................................................................
อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครัง้ นี้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มผี ใู้ ดบังคับ ข่มขู่ หรือกระทํา
การใดๆ ให้ขา้ พเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็ นสําคัญ ท้ายหนังสือนี้
(ลงชือ่ )........................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.......................................................)
ผูส้ มัครสมาชิก สสธท.
(ลงชือ่ )........................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชื่อ)............................................................ เจ้าหน้าที่ สสธท.
(.......................................................)

สสธท.9

หนังสือยินยอมและมอบอํานาจการรับเงินสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เขียนที.่ ............................................................................................
วันที.่ ................เดือน...........................................พ.ศ......................
โดยหนังสือฉบับนี้ขา้ พเจ้า.........................................................ซึง่ เป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวประชาชน

เลขที่     ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั เลขที.่ .................หมูท่ ่ี
....................ซอย.......................ถนน......................ตําบล(แขวง)............................อําเภอ(เขต).........................
จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย.์ .................โทรศัพท์บา้ น..........................โทรศัพท์มอื ถือ.............................
ยินยอมและมอบอํานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์........................................................................................................
จํากัด...หรือ................................................................................................ซึง่ เป็ นผูถ้ อื บัตรประจําตัวประชาชน

เลขที่     ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั เลขที.่ .........หมูท่ ่ี
....................ซอย.......................ถนน......................ตําบล(แขวง).........................อําเภอ(เขต).........................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย.์ .................โทรศัพท์บา้ น..........................โทรศัพท์มอื ถือ.........................
เป็ นผู้ ( ) รับเงินค่าจัดการศพ ( ) รับเงินสงเคราะห์ ( ) อืน่ ๆ ทีพ่ ง่ึ ได้รบั
แทนข้าพเจ้าเพือ่ นําเงินดังกล่าวชําระหนี้ของ..............................................................................................................ทีม่ ตี ่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์............................................................................จํากัด จนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการทีผ่ รู้ บั ยินยอมและรับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือยินยอมและมอบอํานาจนี้
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทัง้ สิน้
เพือ่ เป็ นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือ่ / ลายพิมพ์น้วิ มือ ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
( ลงชือ่ ) .........................................................ผูย้ นิ ยอมและมอบอํานาจ
(.........................................................)
( ลงชือ่ ) ..............................................ผูย้ นิ ยอมและมอบอํานาจ ( ลงชือ่ ) ................................... ผูย้ นิ ยอมและมอบอํานาจ
(.........................................................)
(.........................................................)
บัตรปชช.เลขที…
่ ……………………….
บัตรปชช.เลขที…
่ …………………………
( ลงชือ่ ) .............................................ผูย้ นิ ยอมและมอบอํานาจ ( ลงชือ่ ) .....................................ผูย้ นิ ยอมและมอบอํานาจ
(.........................................................)
(.........................................................)
บัตรปชช.เลขที…
่ ………………………
บัตรปชช.เลขที…
่ ………………………..
( ลงชือ่ ) .........................................................ผูร้ บั ยินยอมและรับมอบอํานาจ
(.........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชือ่ / ลายพิมพ์น้วิ มือของผูย้ นิ ยอมและมอบอํานาจ และผูร้ บั ยินยอมและรับมอบ
อํานาจจริงและได้ลงลายมือชือ่ / ลายพิมพ์น้วิ มือต่อหน้าข้าพเจ้า
( ลงชือ่ ) .........................................................พยาน
( ลงชือ่ ) ....................................................พยาน
(.........................................................)
(.........................................................)

