
    สส.ชสอ.  ส.1/1 (สามัญ) 

 

 

 

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

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

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

       เขียนที.่............................................................................ 

       วันที.่................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 

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

(2) ขอมูลดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที ่ เปน 
 คร ู  สาธารณสุข             ทหาร             ตํารวจ              ราชการ             รัฐวิสาหกิจ             ประกอบการ 
 
        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) ................................................จังหวดั ...................................................... 

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

โทรศัพทบาน............................โทรศัพทที่ทํางาน..............................โทรศัพทมือถือ.............................E-Mail …………………. 

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

             ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทยแลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ 
 

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

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

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง 

เอกสารประกอบ : 

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 

4. ใบสําคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี) 

5. ใบรับรองแพทยของรัฐฉบับจริง  มีอายุไมเกิน 30 วัน 

6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห 

7. แบบรายงานสุขภาพตนเอง 

สมัครผาน 

    ศูนยประสานงาน 

    ศูนยประสานงานระดับจังหวัด 

 

              

      



สส.ชสอ.  ส.1/2 (สามัญ) 

 

สําหรับเจาหนาที่ศูนยประสานงาน 
 ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก  สส.ชสอ.  รวมทั้งไดแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร เงินคาสงเคราะหลวงหนาครบถวน ตามขอบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศ 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 ถูกตองตามที่ศูนยประสานงานแจง

ใหกับทาง สส.ชสอ.ทราบแลว 

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

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

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

สําหรับคณะกรรมการ สส.ชสอ. 

 คําส่ัง      อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก 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 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (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.....................................................สถานที่ทํางาน..........................................................................

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

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

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

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

 3. ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรบัเงินสงเคราะหที่ สส.ชสอ. พึงจาย หลังจากหักเงินคาจัดการศพใหบุคคลที่ระบุไว

และยินยอมใหสหกรณออมทรัพย...............................................................................................จํากัด  หักเงินเพื่อชําระหน้ี

ใหเสร็จสิ้นเทากับจํานวนหนี้สนิที่ขาพเจาผูกผันอยูในขณะนั้นเปนอันดับแรก (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 หรือกระทําการใดๆ 

ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ ทายหนังสือน้ี 

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

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

สส.ชสอ. ส.2/1 (สามัญ) 
 



 

ลงลายมือชื่อผูรับเงินสงเคราะหไวเปนหลักฐานการยินยอมใหหักเงินเพื่อชําระหนี ้

 1.ผูรับเงินสงเคราะหและหรือผูจัดการศพ ซึ่งตองเปนบุคคล(ตามขอบังคับ ฯ หมวด7 ขอ 23และประกาศ

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 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.2/2 (สามัญ) 
 



สส.ชสอ. ส.5 

 

 

แบบรายงานสุขภาพตนเอง 
 ขา้พเจา้..............................................................................สมาชิกสหกรณ์........................... ............ 

เลขที่สหกรณ์.......................................ไดท้  าการสมคัรสมาชิก สส.ชสอ. รอบการสมคัรที่ ............................ 

และไดข้อใบรับรองแพทยจ์าก................................................................................................ และขอเรียนวา่

ระยะเวลาที่ผ่านมาขา้พเจา้ไดต้รวจหรือไม่ในโรคต่อไปน้ี 

1.โรคหวัใจ        ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดือน.................... พ.ศ............... 

2.โรควณัโรคในระยะอนัตราย                      ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ............... 

3. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง                             ไม่เคย           เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ...............  

4. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ                      ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ............... 

5. โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (โรคเอดส์)           ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ............... 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

             ขอแสดงความนบัถือ 

   ลงช่ือ................................................................(ผูส้มคัรสมาชิก สส.ชสอ.) 

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



หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี�ยคืน 

เพื�อชําระการเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 

 

       เขียนที�................................................. 
      วนัที�.................................................... 

 
  โดยหนงัสือฉบบันี�ขา้พเจา้........................................................................................
ตาํแหน่ง....................................................................... สังกดั/กอง...................................................... 
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ฯ เลขที�............................ 
  ขอทาํหนงัสือยินยอมฉบบันี�มอบให้ไวแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื�อแสดงวา่ขา้พเจา้ยินยอม
ให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลประจาํปีและ/หรือเงินเฉลี�ยคืนในแต่ละปีที�ข้าพเจ้ามีสิทธิพึงได้รับ             
เพื�อชําระการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์           
ออมทรัพยร์าชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) และ/หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าภาระผูกพนันั�นจะระงับสิ�นไป            
และการแสดงเจตนายินยอมของขา้พเจา้นี� มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ฯ จะให้ความยินยอม
เป็นหนงัสือ 

ทั�งนี�  ในกรณีที�สมาคมฯ มีการเรียกเกบ็เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้เกินกวา่เงินปันผล 
และ/หรือเงินเฉลี�ยคืนที�ขา้พเจา้ได้รับ ขา้พเจา้จะนาํเงินส่วนต่างมาชาํระให้กบัสหกรณ์ฯ ภายใน             
สิ�นเดือนกุมภาพนัธ์ของปีนั�นๆ   
  ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและเข้าใจถ้อยคาํในหนังสือแสดงความยินยอม          
ฉบบันี�  ดีแลว้  จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 

        ลงชื�อ..............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม   
                                            (.............................................................) 
 
   ลงชื�อ...............................................พยาน ลงชื�อ...............................................พยาน 
           (............................................)                                 (............................................) 
 


