โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
 1. สําเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
 2. สําเนาทะเบียนบ้าน
 3. สําเนาทะเบียนสมรส
 4. ใบสําคัญการเปลีย่ นชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
 6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบ้านผูร้ บั เงินสงเคราะห์
 7. กรณีสมัครประเภทสมทบสหกรณ์ฯ ต้องแนบสําเนา
บัตรพนักงานราชการ / ลูกจ้างชั ่วคราว ในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรับรองสําเนา
 8. กรณีสมาชิกสมัครตรง ต้องมีใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย

สสธท. 1

ใบเสร็จรับเงิ น สสธท. เล่มที่ ...........................
เลขที่ ..........................

ใบสมัครสมาชิ ก ประเภทสมทบ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เขียนที.่ ............................................................................................
วันที.่ ................เดือน...........................................พ.ศ......................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อายุ.......................ปี
เลขประจําตัวประชาชน      เกิดวันที.่ ........เดือน.....................พ.ศ. .............
คูส่ มรสชือ่ ........................................................................................................................................................................
(1)  สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์....................................................จํากัด เลขสมาชิกสหกรณ์......................
 พนักงานราชการ  พกส.  ลูกจ้างชัวคราว
่
 เจ้าหน้าที่ สสธท./กสธท.  กรรมการ / ผูต้ รวจสอบฯ / เจ้าหน้าที่ ชสอ.
 คูส่ มรส /  บุตรของสมาชิก สสธท. ประกอบอาชีพ (โปรดระบุ).................................................................
2) ดํารงตําแหน่ง........................................................หรือปฏิบตั หิ น้าที.่ ...........................................................................
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน / ชือ่ หน่วยงาน..............................................................................................................................
ตําบล (แขวง)...................................................................อําเภอ (เขต).....................................................................
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................
โทรศัพท์ (ทีท่ าํ งาน)..................................................................................................................................................
ระบุชื่อ – สกุล (สามัญ)..............................................เลขสมาชิก สอ. .........................เลขฌาปนกิจ........................
(3) สถานทีอ่ ยู่ (ในการจัดส่งเอกสาร)
บ้านเลขที.่ ............................หมูท่ .่ี ...................ซอย....................................ถนน........................................................
ตําบล(แขวง).........................................อําเภอ(เขต)..................................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์บา้ น.....................................โทรศัพท์มอื ถือ...........................................
(4) การชําระเงิน ดังนี้
4.1 การชําระเงินครัง้ แรก
 ค่าสมัครสมาชิกครัง้ แรก
เป็นเงิน 20 บาท
 ค่าบํารุงรายปี
เป็นเงิน 20 บาท
 เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า..........................4,800... บาท
รวมชําระเงินครัง้ นี้ เป็ นเงิน.............4,840....บาท ( สีพ่ นั แปดร้อยสีส่ บิ บาทถ้วน )
4.2 การชําระเงินครัง้ ต่อไป ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั และชําระเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า ดังนี้
 ชําระเป็นเงินสดทีส่ มาคมหรือศูนย์ประสานงานสมาคม
 ชําระเงินเข้าบัญชีสมาคม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านแอนด์บยี อน ราชพฤกษ์ ชือ่ บัญชี สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ประเภทกระแสรายวัน (Bill Payment Pay- ln Slip)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 468-0-39888-5
ั เฉลีย่ คืน จากสหกรณ์ตน้ สังกัด
 ชําระจากเงินปนผล

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย แล้ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
และเงือ่ นไขดังกล่าวทุกประการ
ลงชือ่ ...........................................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................)

คํารับรองคุณสมบัติผ้สู มัครเป็ นสมาชิ ก
ผูร้ บั รองต้องเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย ทะเบียนเลขประจําตัว.............................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..............................หมูท่ .่ี .......................
ตรอก/ซอย..............................ถนน.........................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์................................................................................................
ขอรับรองว่าผู้สมัคร นาย/นาง/นางสาว...............................................มีคุณสมบัตติ ามข้อบังคับ ข้อ 10.2
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยทุกประการ

ลงชือ่ .........................................ผูร้ บั รอง
วันที.่ ......../........./..........

สําหรับเจ้าหน้ าที่สมาคมประจําศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่า ผู้สมัครเป็ นผู้มคี ุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสธท. และได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัค รครบถ้ว น พร้อ มชํา ระเงิน ค่า สมัค ร และเงิน ค่าสงเคราะห์ล่ว งหน้ า ตามข้อ บัง คับ ระเบีย บ
และประกาศการรับสมัครสมาชิก สสธท. ตามรอบการรับสมัครสมาชิก หรือ การเปิดรับสมัครเป็นกรณีพเิ ศษ แล้วแต่กรณี
ลงชื่อ................................................................................
ตําแหน่ง.......................................................................

ความเห็นของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์
เสนอ  เห็นควรอนุมตั ใิ ห้สมัครเป็นสมาชิก 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 ิ (แล้วแต่กรณี )
 นายกสมาคม สสธท.
 กรรมการ สสธท. ปฏิบตั กิ ารแทน
นายกสมาคม สสธท.

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

ตราประทับ
สถานพยาบาล
ของรัฐ
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ใบรับรองแพทย์
ส่วนที่ 1 ของผูข้ อใบรับรองแพทย์สมัครสมาชิ ก สสธท.
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................อายุ..........ปี
เลขประจําตัวประชาชน  ข้าพเจ้ามีประวัตสิ ขุ ภาพ ดังนี้
โรคตามข้อ (3.1) – (3.9) ในส่วนที่ 2 ของแพทย์ ไม่มี มี (ระบุ).........................................................
โรคประจําตัวอื่นๆ ...................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชือ่ ..........................................................วันที.่ ...........เดือน.................................พ.ศ................
ส่วนที่ 2 ของแพทย์
สถานทีต่ รวจ.....................................................................วันที.่ ........เดือน.............................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง.....................................................................................................
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที.่ ................................................................................................
ได้ตรวจร่างกายและสอบประวัติ นาย/นาง/นางสาว..................................................แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
 (1) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ได้
 (2) ไม่มีจิตฟัน่ เฟื อน ไม่สมประกอบ
(3) ประวัติการรักษาโรคต่อไปนี้ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งนี้
(3.1) โรคมะเร็ง
ไม่มี มี (ระบุ)..................................................
(3.2) โรคหัวใจ
ไม่มี มี (ระบุ)..................................................
(3.3) โรควัณโรค
ไม่มี มี (ระบุ)..................................................
(3.4) โรคปอดเรือ้ รัง
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(3.5) โรคเบาหวานขัน้ รุนแรง
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(3.6) ภาวะไตวาย(ล้างไต)
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(3.7) โรคเอดส์
ไม่มี มี (ระบุ)..................................................
(3.8) โรคตับแข็ง
ไม่มี มี (ระบุ)..................................................
(3.9) โรคเอสแอลอี (SLE)
ไม่มี มี (ระบุ)..................................................
(4) โรคร้ายแรงอื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................
สรุปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์.............................................................................
.................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ....................................................................
(..................................................................)
แพทย์ผตู้ รวจร่างกาย
ั
หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์แผนปจจุบนั ชัน้ หนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ทีต่ รวจร่างกาย
(3) หากพบว่าเป็ นโรค ตาม ข้อ (3) หรือตามที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย ให้การสมัครเป็ น
สมาชิ กตกเป็ นโมฆะทันที
(4) ให้ผส้ ู มัครใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สมาคมฯ กําหนดนี้ เท่านัน้ เพือ่ ประกอบการสมัครเป็น
สมาชิก สสธท. เริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป

-2ถ้อยแถลงและให้การยิ นยอมของผูส้ มัครสมาชิ ก สสธท.
สสธท. 2
เขียนที.่ ..........................................................วันที.่ ........เดือน................................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  อายุ...................................ปี
ข้าพเจ้าขอให้ประวัตสิ ขุ ภาพของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการสมัครสมาชิก สสธท. ดังนี้
 1. มีสขุ ภาพแข็งแรง
 2. ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ได้
 3. ไม่มีจิตฟัน่ เฟื อน ไม่สมประกอบ
4.ประวัติการรักษาโรคต่อไปนี้
(4.1) โรคมะเร็ง
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.2) โรคหัวใจ
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.3) โรควัณโรค
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.4) โรคปอดเรือ้ รัง
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.5) โรคเบาหวานขัน้ รุนแรง
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.6) ภาวะไตวาย(ล้างไต)
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.7) โรคเอดส์
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.8) โรคตับแข็ง
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
(4.9) โรคเอสแอลอี (SLE)
ไม่มี มี (ระบุ).................................................
5. โรคร้ายแรงอื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าถ้อยแถลงทีใ่ ห้ไว้เป็ นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าแถลงข้อความอันเป็ นเท็จแล้ว
ถือว่าการสมัครเป็ นสมาชิ กเป็ นโมฆะ ให้ สสธท. ตัดสิ ทธิ์ จากการเป็ นสมาชิ ก สสธท. ตามข้อบังคับสมาคม
พ.ศ. 2564 ข้อ 15(4) ได้ทนั ที และข้าพเจ้าตลอดทัง้ ทายาทหรือผู้รบั เงิ นสงเคราะห์ของข้าพเจ้าจะไม่ขอรับสิ ทธิ์
และใช้สิทธิ์ ใดๆ และขอสละสิ ทธิ์ ในการที่จะรับเงิ นสงเคราะห์ครอบครัวเมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิต รวมทัง้ ข้าพเจ้า
ไม่ติดใจที่ จะเรี ยกร้องเงิ นสงเคราะห์หรือเงิ นอื่ นใดจาก สสธท. ทัง้ สิ้ น โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับสมาคมทุกประการ
ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยประวัตสิ ขุ ภาพของข้าพเจ้า โดยมอบให้ สสธท. ขอประวัตกิ ารรักษาของข้าพเจ้า
จากสถานพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องได้
ลงชือ่ ..................................................................
(....................................................................)
(ผูส้ มัครสมาชิก สสธท.)
ลงชือ่ ................................................
(..............................................)
พยาน/เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสานงาน

ลงชือ่ ................................................
(................................................)
พยาน/ผูม้ ชี ่อื รับเงินสงเคราะห์
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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.......................................................................................................................
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