




ใบสมัครสมาชิก
                    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................อายุ.......................ป
เกิดวันที่.........เดือน..............................พ.ศ..............คูสมรสชื่อ............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน                
 (1)  เปนสมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย.............................................................จํากัด  เลขที่......................
 (2)  ดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่....................................................... สถานที่ปฏิบัติงาน /          
       หรือชื่อหนวยงาน.............................................  ตําบล (แขวง)...........................อําเภอ (เขต)......................
       จังหวัด.................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท (ที่ทํางาน)............................................
(3)  สถานที่อยู (ตามทะเบียนบาน)
      บานเลขที่............หมูที่..........ซอย....................ถนน...................... ตําบล(แขวง).........................................
      อําเภอ(เขต)............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพทบาน.....................
      โทรศัพทมือถือ........................................
(4) สถานที่อยูที่สามารถจัดสงเอกสารหรือติดตอไดสะดวก
     บานเลขที่...........หมูที่..........ซอย.......................ถนน............................ ตําบล(แขวง)...................................
     อําเภอ(เขต).............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย..............โทรศัพทบาน........................
     โทรศัพทมือถือ........................................
 (5) การชําระเงิน  ดังนี้
            คาสมัครสมาชิกครั้งแรก  เปนเงิน  20  บาท  คาบํารุงรายป    เปนเงิน  20  บาท
            เงินสงเคราะหลวงหนา...........................บาท    รวมชําระเงินครั้งนี้ เปนเงิน..............................บาท
                (......................................................................)
 (6)  การชําระเงินครั้งตอไป ขาพเจายินยอมใหหักและชําระเงินสงเคราะหลวงหนา ดังนี้

 ชําระเปนเงินสด  ชําระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณของสมาชิก
 ชําระจากเงินปนผล เฉลี่ยคืน  ชําระทางธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินในนามสมาคม

ขาพเจาไดรบัทราบ  และเขาใจวัตถปุระสงคของขอบงัคบั สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรพัย
สาธารณสขุไทย แลว มคีวามประสงคสมคัรเปนสมาชกิ และยนิยอมปฏบิติัตามขอบงัคบัและเงือ่นไขดงักลาวทกุประการ

        ลงชื่อ...........................................................................ผูสมัคร
                (.................................................................)
        สมาชิก สอ..........................................................เลขที่...........

หมายเหตุ  การมีสมาชิกภาพโดยสมบูรณเริ่มต้ังแตวันที่คณะกรรมการ  มีมติรับเขาเปนสมาชิก  และได
ชําระเงินคาสมัคร  คาบํารุงรายป  และเงินสงเคราะหศพลวงหนาตามอัตราที่สมาคมกําหนดแลว

โปรดเขยีนตวับรรจงและกรอกขอมลูใหครบทุกชอง

เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถามี)
5. ใบรับรองแพทยฉบับจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน
6.  สาํเนาบตัรและสาํนาทะเบยีนบานผูรบัผลประโยชน
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สําหรับเจาหนาที่

ตรวจสอบแลวขอรบัรองวาผูสมคัรเปนผูมคีณุสมบติัในการสมคัรสมาชกิ สสธท. และไดแนบหลกัฐานประกอบ
การสมัครครบถวน     พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตามขอบังคับ และระเบียบสมาคมฌา
ปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย ประกาศ สสธท. เรื่องการรับสมัครสมาชิก สสธท. หรือ
การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี

ลงชื่อ................................................................................
           ตําแหนง.......................................................................

สําหรับคณะกรรมการ

คําสั่ง   อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก สสธท. ต้ังแตวันที่...........................................................................
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ ......./ 25...........เมื่อวันที่..................................

         ไมอนุมัติ เนื่องจาก................................................................................................................

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

                       ตําแหนง.............................................................................

ผูมีอํานาจอนุมัติ (แลวแตกรณี)
 นายก สสธท.
 ประธาน สอ...........................................
 ผูจัดการ สอ..........................................



ใบรับรองแพทย

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

ขาพเจา นายแพทย / แพทยหญิง............................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่............................................................................................................
ไดทําการตรวจรางกาย นาย / นาง / นางสาว..................................................................................  อายุ...........ป
ปรากฏวา

นาย / นาง / นางสาว…………………………………………………………………………………………….
ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
และปราศจากโรคเหลานี้

(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
(4) โรคมะเร็งในระยะอันตราย
(5) โรคภูมิคุมกันบกพรอง
(6) โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นวาอันตราย

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทย
ดังนี้........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

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

แพทยผูทําการตรวจรางกาย

หมายเหตุ (1) ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ใหแสดงวาเปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณเพียงใด หรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองออกจาก

                          ราชการ
(3) ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ตรวจรางกาย
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หนังสือใหคํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย

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

ขาพเจา........................................................อายุ......... เกิดวันที่........เดือน.........................พ.ศ......
สมาชิกสหกรณออมทรัพย...............................................เลขทะเบียนที่..............สังกัดหนวย.................................
ปจจุบันอยูบานเลขที่................หมูที่............ถนน.................................................ตําบล........................................
อําเภอ........................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท..............................มือถือ.............................................ทํางานประจําในตําแหนง....................................
สถานที่ทํางาน....................................................................ตําบล..........................อําเภอ.....................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.............โทรศัพทที่ทํางาน.........................โทรศัพทมือถือ.......................

1. สถานภาพ
 โสด
 สมรส คูสมรสชื่อ..............................................................

                       หยา หรือ หมาย
2. ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชนจากเงินสงเคราะหที่ สสธท. พึงจาย ใหผูจัดการศพขาพเจา

คือ........................................................................เกี่ยวของเปน...........................ของขาพเจา   และสวนที่เหลือให
กับสหกรณออมทรัพย..........................................................จํากัด  เทากับจํานวนหนี้สินที่ขาพเจาผูกพันอยูในขณะ
นั้นเปนอันดับแรก  สวนที่เหลือมอบใหบุคคล ดังตอไปนี้เปนผูรับเงินสงเคราะห คือ

   2.1...................................................................................เกี่ยวของเปน..........................ของขาพเจา
2.2...................................................................................เกี่ยวของเปน..........................ของขาพเจา
2.3...................................................................................เกี่ยวของเปน..........................ของขาพเจา
2.4...................................................................................เกี่ยวของเปน..........................ของขาพเจา
2.5...................................................................................เกี่ยวของเปน..........................ของขาพเจา โดยมีเงื่อน
ไขดังนี้  ไดรับเต็มจํานวนเพียงผูเดียว   ไดรับสวนแบงเทาๆกัน
.                                  อื่นๆระบุ..............................................................................................................

อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทํา
การใดๆ ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้

3. ขาพเจาในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) ยินยอมให
ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน หักเงินที่เกี่ยวของกับการนี้และเงินสงเคราะหศพหรือสงเคราะหศพลวง
หนาตามที่เรียกเก็บ ต้ังแตวันที่สหกรณออมทรัพยใหกูเพื่อจายให สสธท. เปนตนไป

(ลงชื่อ)........................................................ผูใหคํายินยอม
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(ลงชือ่)............................................................ เจาหนาที ่สสธท.
(ลงชื่อ)........................................................ผูมีอํานาจลงนาม
        (.......................................................)
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   หนังสือแจงการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจํานวนผูรับเงินสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)

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

เรียน  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................เลขประจําตัวสมาชิก.....................
อยูบานเลขที่................ถนน...................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................
จังหวัด..........................................เดิมผูรับเงินสงเคราะห คือ..............................................................................
..........................................................................................................................................................................

ขาพเจามีความประสงคขอใหสมาคม ฯ ดําเนินการ
1. เปลี่ยนแปลงผูรับเงินสงเคราะห  ดังนี้

 จาก...................................................เปน.................................................................
                1.2. จาก...................................................เปน.................................................................
                1.3. จาก...................................................เปน.................................................................
                1.4. จาก...................................................เปน.................................................................
           2. เพิ่มจํานวนผูรับเงินสงเคราะห  ดังนี้

2.1 ................................................................เกี่ยวของกับขาพเจาในฐานะ…………………………..
ที่อยูปจจุบัน........................................................................................................................................................

2.2 .................................................................เกี่ยวของกับขาพเจาในฐานะ…………………………..
ที่อยูปจจุบัน........................................................................................................................................................
    โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
              ใหไดรับเต็มจํานวนแตเพียงผูเดียว
              ใหไดรับสวนแบงเทาๆ กัน
              อื่นๆ.........................................................................

หากมีเงินสงเคราะหลวงหนาเหลืออยู  ก็ใหมอบแกผูมีสิทธิดังกลาวขางตน    ถาคนใดตายไปกอนขาพเจา ผู
นั้นเปนอันหมดสิทธิไดรับเงินดังกลาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแกไขตามหนังสือนี้ดวย

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