
     สส.ชสอ.   ส.3/1 (สมทบ) 

 

 

                                                                     
    

     เลขฌาปนกิจ................................. 

                              รอบการสมัคร .........../.................. 

                           ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
                                        เขียนที.่........................................................................... 

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

(1) ขอมูลสมาชิก 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน               

เกิดวันที.่.........................เดือน.............................................พ.ศ..............................   อาย ุ........................ป   เพศ        ชาย         หญิง        

สถานภาพ       โสด        สมรส คูสมรสชื่อ..............................................................................................................       หยา หรือ หมาย 

มาสมัครสมาชิกสมทบของนาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................... เปนสมาชกิสามัญ 

สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย .......................................................................................... เลขทะเบียนสมาชิก ......................... 

 (2) ขอมูลดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที ่ เปน 

           ครู            สาธารณสุข            ทหาร          ตํารวจ         ราชการ          รัฐวิสาหกิจ         ประกอบการ            อื่นๆระบุ........................ 

        สังกัด ............................................... หนวยงาน ................................................. ดํารงตําแหนง ................................................................... 

(3) ที่อยูตามทะเบียนบาน 

บานเลขที่........................หมูที่...........................ซอย.....................................................ถนน................................................................ 

ตําบล (แขวง)..............................................อําเภอ (เขต)................................................จังหวัด............................................................. 

รหัสไปรษณีย.................................. 

(4) ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได 

บานเลขที่........................หมูที่...........................ซอย.....................................................ถนน............................................................... 

ตําบล (แขวง)..............................................อําเภอ (เขต)................................................จังหวัด........................................................... 

รหัสไปรษณีย.................................. 

โทรศัพทบาน............................โทรศัพทที่ทํางาน..............................โทรศัพทมือถือ.............................Email……………………. 

(5) การชําระเงิน 
  (5.1) การชําระเงินคาสมัครสมาชิกครั้งแรก  จํานวน   4,840  บาท ดังนี้ 
       ชําระเปนเงินสด                                          ชําระจากการเพิ่มเงินในการกูสามัญ/กูฉุกเฉิน 
 (5.2) การชําระเงินสงเคราะหลวงหนารายปครั้งตอไป โดยใหสหกรณหักจาก   ดังนี้ 
  ชําระเปนรายเดือน (12 งวด)                         ชําระจากเงินปนผล,เฉลี่ยคืน 
  ชําระเปนราย 3 เดือน (4 งวด)                       ชําระจากการเพิ่มเงินในการกูสามัญ/กูฉุกเฉิน 
         ชําระเปนราย 6  เดือน (2 งวด)                      ชําระจากการเก็บเงินลวงหนา  จากเงินกูสามัญ 
                          ชําระจากบัญชีโครงการฝากเพื่อสวัสดิการ/เงินฝากในสหกรณสมาชิก    

ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวตัถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณ 

ออมทรัพยแหงประเทศไทยแลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ 
 

               ลงชื่อ.....................................................................ผูสมัคร 

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

 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง 

เอกสารประกอบ : 

 1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ 

 2. สําเนาทะเบียนบาน      

 3. สําเนาทะเบียนสมรส  

4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 

5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  มีอายุไมเกิน 30 วัน 

6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห 

7.แบบรายงานสุขภาพตนเอง 

8.ทะเบียนรับรองบุตร 

ประเภทสมทบ 

    คูสมรส          บิดา 

    มาราดา          บุตร 

    บุตรบุญธรรม 

              

        



สส.ชสอ.  ส.3/2  (สมทบ) 

สําหรับเจาหนาที่ศูนยประสานงาน 
 ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก  สส.ชสอ. รวมทั้งไดแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร เงินคาสงเคราะหลวงหนาครบถวน ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

สส.ชสอ. เรื่องรับสมัครสมาชิก  สส.ชสอ. หรือ การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ  แลวแตกรณ ี

 

       ลงชื่อ............................................................... 

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

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

สําหรับคณะกรรมการศูนยประสานงาน 
เรียน นายก สส.ชสอ. 

 ตรวจสอบแลวรับรองวา สมาชิกมีคุณสมบัติครบถูกตอง   

  เห็นควรรับเปนสมาชิก  สส.ชสอ. 

  ไมควรรับเปนสมาชิก  สส.ชสอ. เนื่องจาก................................................................................................... 

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

 

       ลงชื่อ............................................................... 

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

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

สําหรับเจาหนาที่ สส.ชสอ. 
 ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก  สส.ชสอ.  และไดแนบหลักฐาน

ประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

สส.ชสอ. เรื่องรับสมัครสมาชิก  สส.ชสอ. หรือ การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ  แลวแตกรณ ี

 

       ลงชื่อ............................................................... 

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

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

สําหรับคณะกรรมการ สส.ชสอ. 

 คําส่ัง      อนุมตัิรับเขาเปนสมาชิก สส.ชสอ. ตั้งแตวันที.่............................................................................................. 

         (คราวประชุมเม่ือวันที.่................................................................................................................................) 

  ไมอนุมัต ิเนื่องจาก....................................................................................................................................... 

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

 

       ลงชื่อ................................................................. 

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

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

ผูมีอํานาจอนุมัติ (แลวแตกรณี) 

     
     เหรัญญิก/เลขานุการ สส.ชสอ. 

         อุปนายก สส.ชสอ. 

         นายก สส.ชสอ. 

ผูมีอํานาจเสนอ (แลวแตกรณี) 

     
     เหรัญญิก/เลขานุการ ศูนยฯ 

         อุปนายก ศูนยฯ 

         ประธานศูนยฯ 



                

 

 

หนังสือใหคํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 

เขียนที่........................................................................................... 

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

 1.ขาพเจา........................................................................อายุ..............ป  เกิดวันที่..........เดือน................พ.ศ............. 

สมาชิกสหกรณออมทรัพย ............................................................................................. เลขทะเบียนสมาชิก................ 

ปจจุบันอยูบานเลขที่.............หมูที่........ถนน...........................ตําบล................................อําเภอ....................................

จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท.....................................มือถือ....................................

ทํางานประจําในตําแหนง.....................................................สถานท่ีทํางาน..........................................................................

ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...........................

โทรศัพทที่ทํางาน...........................................ตอ............... 

 2.หากขาพเจาถึงแกความตาย ขาพเจาขอมอบสิทธิให ............................................................................................ 

บัตรประชาชน...................................................................เกี่ยวของเปน.................................. เปนผูจัดการศพของขาพเจา 

 3. ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะหที่ สส.ชสอ. พึงจาย หลังจากหักเงินคาจัดการศพใหบุคคลที่ระบุไว

และยินยอมใหสหกรณออมทรัพย...............................................................................................จํากัด  หักเงินเพื่อชําระหนี้

ใหเสร็จสิ้นเทากับจํานวนหนี้สินที่ขาพเจาผูกผันอยูในขณะนั้นเปนอันดับแรก (ถามี) สวนที่เหลือขอมอบใหบุคคล ดังตอไปนี ้

      3.1 ..................................................................................................บัตรประชาชน............................................... 

      ที่อยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................................................................ 

      เบอรโทร......................................................  เกี่ยวของเปน..................................................................................... 

      3.2 ....................................................................................................บัตรประชาชน............................................... 

      ที่อยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................................................................ 

      เบอรโทร......................................................  เกี่ยวของเปน..................................................................................... 

      3.3 ....................................................................................................บัตรประชาชน............................................... 

      ที่อยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................................................................ 

      เบอรโทร......................................................  เกี่ยวของเปน..................................................................................... 

      3.4 ....................................................................................................บัตรประชาชน............................................... 

      ที่อยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................................................................ 

      เบอรโทร......................................................  เกี่ยวของเปน..................................................................................... 

      3.5 ....................................................................................................บัตรประชาชน............................................... 

      ที่อยูท่ีสามารถติดตอได............................................................................................................................................ 

      เบอรโทร......................................................  เกี่ยวของเปน..................................................................................... 
 

 อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการ

ใดๆ ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือน้ี 
 

(ลงชื่อ) ..................................................................ผูใหคํายินยอม          (ลงชื่อ) ............................................................พยาน 

(ลงชื่อ) ................................................ผูจัดการ/จนท.ศูนยประสานงาน  (ลงชื่อ) ..............................................ประธานศูนยประสานงาน 

สส.ชสอ. ส.4/1 (สมทบ) 
 



 

 

ลงลายมือชื่อผูรับเงินสงเคราะหไวเปนหลักฐานการยินยอมใหหักเงินเพื่อชําระหนี ้

 1.ผูรับเงินสงเคราะหและหรือผูจัดการศพ ซึ่งตองเปนบุคคล(ตามขอบังคับ ฯ หมวด7 ขอ 23และประกาศกระทรวง

พัฒนาสังคมฯ วิธีการจายคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะห ขอ 3 ) ดังตอไปน้ี 

  1.1 สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา   1.4 ปู ยา ตา ยาย 

  1.2 พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน   1.5 ลุง ปา นา อา  

  1.3 พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  1.6 ผูอุปการะเลี้ยงดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงด ู

  ถาไมมีบุคคลที่สมาชิกระบุไวในใบสมัคร ใหสมาคมฯจายเงินดังกลาวใหแกบุคคลใน ขอ1. ตามลําดับ

กอนหลัง ถามีผูอยูในลําดับเดียวกันหลายคน ใหสมาคมฯแบงเงินคาจัดการศพหรือคาจัดการศพและเงินสงเคราะหที่

เหลืออยูใหแกทุกคนในสัดสวนที่เทากัน หากไมอาจแบงเงินใหแกบุคคลใดไดใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน  

 2. ผูรับเงินสงเคราะห ยินยอมใหสหกรณออมทรัพยตนสังกัดหักเงินเพื่อชําระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นกอนโดย

ขอรับเฉพาะสวนที่เหลือจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

2.1........................................................เกี่ยวของเปน.................. 

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

2.4........................................................เกี่ยวของเปน................. 

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

2.2.......................................................เกี่ยวของเปน................... 

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

2.5.......................................................เกี่ยวของเปน.................. 

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

2.3.......................................................เกี่ยวของเปน................... 

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

2.6.......................................................เกี่ยวของเปน.................. 

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

สส.ชสอ. ส.4/2 (สมทบ) 
 



สส.ชสอ.ส.5 

 

 

แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง 
 

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

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................................  

เลขประจำตัวประชาชน            อายุ ................................ ป 

 ขาพเจาขอใหประวัติสุขภาพของขาพเจาเพื่อประกอบการสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ดังนี้ 

 1. มีสุขภาพแข็งแรง 

 2. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 3. ไมมีจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ 

 4. ประวัติการรักษาโรคตอไปนี้                    

    (4.1) โรคมะเร็ง      ไมมี       มี   ระบุ........................................................................... 

    (4.2) โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด          ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................           

     (4.3) โรควัณโรคในระยะอันตราย          ไมมี       มี   ระบ.ุ..........................................................................          

    (4.4) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง   ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.5) โรคเอดส    ไมม ี      มี   ระบุ...........................................................................           

     (4.6) โรคเอสแอลอี (SLE)              ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.7) โรคตับแข็ง    ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.8) โรคปอดเร้ือรัง                  ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.9) ภาวะไตวาย (ลางไต)   ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................                

5. โรครายแรงอ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 
 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวา บันทึกถอยคำดังกลาวที่ไดใหไว ขางตน  เปนความสัตยจริงทุกประการหาก

บันทึกถอยคำที่ไดแจงไวไมตรงกับความเปนจริงหรือเปนเท็จแลว  ขอให สส.ชสอ. ตัดสิทธิ์ใหขาพเจาเปนผูขาด

คณุสมบัติการเปนสมาชิกไดตามมติคณะกรรมการ สส.ชสอ. และขาพเจาตลอดทั้งทายาทหรือผูรับเงินสงเคราะหของ

ขาพเจาจะไมขอรับสิทธิ์และใชสิทธิ์ใดๆ ในการท่ีไดรับเงินสงเคราะหตามท่ีกำหนด เมื่อขาพเจาไดเสียชีวิตตามขอ 

(4.1)-(4.9) ทั้งสิ้น 

 ขาพเจาไดรับทราบเงื่อนไขและขอกำหนดแลววาภายใน 1 ปนับแตที่ สส.ชสอ. มีมติรับขาพเจาเปนสมาชิกแลว 

หากขาพเจาเสียชีวิตไปกอนครบกำหนด 1 ป ทาง สส.ชสอ. จะไมจายเงินสงเคราะหใหผูรับเงินสงเคราะห 

 ขาพเจายินยอมเปดเผยประวัติสุขภาพของขาพเจา และขอมอบอำนาจให สส.ชสอ. ขอประวัติการรักษาของ

ขาพเจาจากสถานพยาบาลที่เกี่ยวของได 

 ขอรับรองวาเปนความสัตยจริง ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ ......................................................................................... 

ตัวบรรจง (.................................................................................) 

(ผูสมัครสมาชิก สส.ชสอ.) 
 

ลงชื่อ .......................................................................               ลงชื่อ .............................................................................  

ตัวบรรจง (..............................................................)               ตัวบรรจง (.....................................................................) 

             พยาน/เจาหนาที่ศนูยประสานงาน                                         พยาน/ผูมีชื่อรับเงินสงเคราะห 

              


