
สสอร.1 

 เลขประจําตัวสมาชิก สสอร. ................... 

             ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ (รอบพิเศษ) 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 

        เขียนท่ี............................................................. 
        วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ. ............ 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................อายุ.......................ป 
เลขประจําตัวประชาชน         
เกิดวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ. .................. คูสมรสช่ือ.................................................................................... 

(1)    สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย........................................................................จํากัด  เลขท่ี........................ 
   สมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพย........................................................................จํากัด  เลขท่ี........................ 

       อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................ 
     (2)   ดํารงตําแหนง................................................................................หรือปฏิบัติหนาท่ี..................................................... 
            สถานท่ีปฏิบัติงาน / ช่ือหนวยงาน................................................................................................................................ 
            ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ 
            รหัสไปรษณีย...................................... โทรศัพท(ท่ีทํางาน)........................................................................................... 
     (3)   สถานท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) 
           บานเลขท่ี.........................หมูท่ี..............ซอย.....................................................ถนน..................................................... 
           ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................................  
           รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพทบาน........................................โทรศัพทมือถือ.............................................. 
      (4)  สถานท่ีติดตอ/สงเอกสาร 
             (4.1)  เหมือนขอ (3) 
             (4.2)  บานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ซอย....................................ถนน........................................................ 
                         ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................  
                         รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพทบาน...........................................มือถือ......................................... 
     (5)  หากขาพเจาถึงแกความตายขอมอบให...................................................................อยูบานเลขท่ี....................หมู.........  
          ตรอก/ซอย...............................ถนน............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต………….…….…...... 

     จังหวัด..........................โทรศัพท.................................เกี่ยวของเปน..................................ของขาพเจาเปนผูจัดการศพ 
      (6)  การชําระเงิน 
            (6.1)  การชําระเงินครั้งแรก 
                       คาสมัครสมาชิกครั้งแรก เปนเงิน 40.- บาท    คาบํารุงรายป  เปนเงิน  40.- บาท 
             เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 4,800.- บาท รวมชําระเงินครั้งนี้ เปนเงนิ  4,880.- บาท 
 
 

 
 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง 

เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถามี) 
5. ใบรับรองแพทยฉบบัจริง (สถานพยาบาลของรัฐ) 
    มีอายุไมเกิน 30 วัน 
6.  สําเนาบัตรและสํานาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห 
7.  กรณีสมาชิกสมัครตรง ตองมีใบเสร็จรับเงินงวดสุดทาย  
     หรือใบรับรองของสหกรณตนสังกัด 
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            (6.2)  วิธีการชําระเงิน 
    ชําระที่ศูนยประสานงาน  

  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 986-8-06727-8  
     (7)  การชําระเงินครั้งตอไป ขาพเจายินยอมใหหักเงินและชําระเงินสงเคราะหลวงหนา ดังน้ี 
     ชําระที่ศูนยประสานงาน   

  หักจากเงินปนผลเฉลี่ยคืน  
  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี 986-8-06727-8  

 
 ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย รัฐวิสาหกิจไทย
แลว  มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเง่ือนไขดังกลาวทุกประการ 
 
 

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

 



 

สําหรับเจาหนาท่ีสมาคมประจําศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย 

ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสอร.ตามขอบังคับขอ 10 ของสมาคมฯและได
แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสง เคราะหลวงหนา ตามขอบังคับ และระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย รัฐวิสาหกิจไทย ประกาศ สสอร. เร่ืองรับสมัครสมาชิก สสอร. หรือ 
การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี 

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย 
เสนอ         เห็นควรอนุมัติใหสมัครเปนสมาชิก สสอร. .................................................................................................... 

       ไมเห็นควรอนุมัติ  เน่ืองจาก.............................................................................................................................. 
              
 
 
 
 

                                                                
ความเห็นคณะกรรมการสมาคม สสอร.                  

 
                 อนุมัติเขารับเปนสมาชิก สสอร.  ต้ังแตวันท่ี............................................................................................... 

       ไมอนุมัติ  เน่ืองจาก.......................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 

                                                                                       
            

     

                  ลงช่ือ......................................................... 
                           (.......................................................) 
                 ประธานศูนยประสานงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ลงช่ือ......................................................... 
          (.......................................................) 
ตําแหนง.......................................................... 

 ผูมีอํานาจอนุมัต ิ
 1. นายกสมาคม สสอร. 
 2. กรรมการ สสอร. ปฏิบตัิหนาที่แทนนายก สสอร. 



 

    สสอร.       
          
          

              

หนังสือแสดงเจตนาการใหรับเงินสงเคราะหครอบครัว 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 

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

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อายุ...............................ป  
เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........... สมาชกิ  สามัญ  สมทบ ของสหกรณออมทรัพย.................................................. 
เลขทะเบียนที่..............................................สังกัดหนวย............................................................................................................................ 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี......................หมูที่............. ซอย................................................ถนน....................................................................... 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.................................. 
โทรศัพทบาน.......................................................................โทรศัพทมือถือ............................................................................................. 
ทํางานประจําในตําแหนง..................................................................สถานที่ทํางาน................................................................................. 
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย................................................โทรศัพทที่ทํางาน.................................................................. ตอ......................................... 

(1)  สถานภาพ 
    โสด                  สมรส คูสมรสชื่อ...........................................................................................  
   หยา                  หมาย 

(2)  ขาพเจาขอแสดงเจตนาใหบุคคลดังตอไปน้ี เปนผูรับเงินสงเคราะหครอบครัวที ่สสอร. พึงจาย  
       (2.1)......................................................................................................เก่ียวของเปน........................................................  

   (2.2)......................................................................................................เก่ียวของเปน........................................................ 
   (2.3)......................................................................................................เก่ียวของเปน........................................................ 
   โดยมีเงื่อนไขการรับดังน้ี 
     ไดรับสวนแบงเทากันทุกคน 
        อื่น ๆ .................................................................................... 

  ถาคนใดตายไปกอนขาพเจา ผูน้ันเปนอันหมดสิทธิ และหากมีเงินสงเคราะหลวงหนาเหลืออยู  ก็ใหมอบแกผูมี
สิทธิดังกลาวขางตน 
 ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งน้ีเปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการใด ๆ ใหขาพเจาแสดง
เจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือน้ี 

(2) ขาพเจาในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ยินยอมใหสหกรณตน
สังกัดหักเงินปนผลและหรือเงินเฉลี่ยคนืเปนคาบํารุงรายปหรือสงเคราะหศพลวงหนา เพ่ือจายให สสอร. ตอไป 

 

(ลงชื่อ) ........................................................... ผูใหคํายินยอม 
(ลงชื่อ) ........................................................... เจาหนาท่ีผูรับสมัคร 
(ลงชื่อ) ..........................................................  ผูจัดการศูนยประสานงานฯ 
(ลงชื่อ) ..........................................................  กรรมการ สสอร. 

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

หมายเหตุ     ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เร่ืองวิธีการจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย
และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห วันที่ 27 ธันวาคม 2545  กําหนดใหบคุคลผูไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวจะตองเปนบุคคลในครอบครัว ดังน้ี 

  1. สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา       2. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน           3. พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
  4.  ปู ยา ตา ยาย                        5. ลุง ปา นา อา                              6. ผูอุปการะเล้ียงดูหรือผูอยูในอุปการะเล้ียงดู 



ใบแสดงความจํานงบริจาคเงินโดยสมัครใจ
ใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) 

เขากองทุนเพือ่การพัฒนากิจการและจัดการความเสี่ยง 
 

         เขียนท่ี ........................................................ 
       วันท่ี ............... เดือน ............................ พ.ศ. ....................... 
  ขาพเจา ...................................................................................... เกิดวันท่ี.........เดือน...................พศ. .................
ปจจุบันอายุ........ อยูบานเลขท่ี .......... หมูท่ี ............ถนน ....................ตําบล/แขวง ........................ .......................... 
อําเภอ/เขต .........................................จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย ....... ............................... 
โทรศัพท ................................ มือถือ ............................. 

  มีความประสงค ขอบริจาคเงินใหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อ
ใชในกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการและจัดการความเส่ียง 

 
          จํานวน  4,500  บาท  (ส่ีพันหารอยบาทถวน) 
   จํานวน   9,000 บาท   (เกาพันรอยบาทถวน) 
           จํานวน  13,500 บาท   (หนึ่งหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) 
           จํานวน  18,000 บาท   (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
   จํานวน  22,500 บาท   (สองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 
 
 
 
                
               (ลงช่ือ) ....................................................... ผูสมัคร 
                        (.........................................................) 
 
                (ลงช่ือ) ....................................................... พยาน 
               (.........................................................) 
 
                 (ลงช่ือ) ....................................................... พยาน 
               (.........................................................) 
 



 
 
 

หมายเหตุ     (1)    ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (2)     แพทยสรุปความเห็นวาเปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณเพียงใด หรอืเปนโรคใด ระบุโรค.......................... 
   (3)    ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย 
   (4)    ประทับตราโรงพยาบาลของรัฐท่ีแพทยผูทําการตรวจรางกายสังกัดใหชัดเจน  
       



แบบคาํรับรองสุขภาพตนเอง 
ขา้พเจา้......................................................................... สมาชิกสหกรณ์ ........................................................... 
เลขทีสหกรณ์ .................................... ไดท้าํการสมคัรสมาชิก สสอร. รอบการสมคัรที .................................. 
และขอใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล .......................................................................................................... 
ขอเรียนวา่ขา้พเจา้  มีประวติัการรักษาโรคต่อไปนี 
     ไม่มี มี 
 . โรคมะเร็ง     ระบุ ................................................................... 
 . โรคหวัใจ หรือหลอดเลือด   ระบุ ................................................................... 
 . โรควณัโรคในระยะอนัตราย   ระบุ ................................................................... 
 4. โรคเบาหวานขนัรุนแรง   ระบุ ................................................................... 
 . โรคปอดเรือรัง    ระบุ ................................................................... 
 . โรคตบัแขง็     ระบุ ................................................................... 
 . โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง    ระบุ ................................................................... 
 . ภาวะไตวาย     ระบุ ................................................................... 
 . โรคร้ายแรงอืนๆ          ตามทีแพทยร์ะบุ ................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
เรียน นายกสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจไทย (สสอร.) 
 ขา้พเจา้ ............................................................................... ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไม่เป็นโรคภยัไขเ้จบ็ตามขอ้ 
( )-( ) และยนิยอมเปิดเผยประวตัิการรักษาพยาบาลของขา้พเจา้ โดยให ้สสอร. ขอประวตัิการรักษาในสถานพยาบาลที
เกียวขอ้งได ้
 หากขา้พเจา้ละเวน้ทีจะเปิดเผยความจริงเกียวกบัโรคประจาํตวั หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไม่
มีสมาชิกภาพ สสอร. มาตังแต่ต้น ทาง สสอร. จะคืนเฉพาะ เงินค่าบาํรุง เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ใหก้บัผูส้มคัร 
  
  ลงชือ ...................................................................... (ผูส้มคัรสมาชิก สสอร.) 
  ตวับรรจง (...................................................................)                
  ลงชือ ......................................................................  พยาน (ญาติทีใกลชิ้ด,บิดา,มารดา,พีนอ้งร่วมสายเลือด) 

  ตวับรรจง (...................................................................)  
  ลงชือ ......................................................................  พยาน (เจา้หน้าที/กรรมการศูนยป์ระสานงาน) 

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


