
 

 
 

ใบสมัครสมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม (สสธ.สส.) 

 

      เขียนที่........................................................................................... 
                                     วันที่.................เดอืน..........................................พ.ศ...................... 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ.......................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน         
เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ.................คู่สมรสชื่อ.................................................................................. 
(1)    สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................จ ากัด  เลขที่...................................... 
        อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................................................. 
(2)  ด ารงต าแหนง่.................................................................หรือปฏิบัติหน้าที่....................................................................... 
      สถานทีป่ฏิบัตงิาน / ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................. 
      ต าบล (แขวง)...................................................................อ าเภอ (เขต)........................................................................... 
      จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................................................... 
      โทรศัพท์ (ที่ท างาน)......................................................................................................................................................... 
(3) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบา้น) 
     บ้านเลขที่............................หมู่ที่..............................ซอย....................................ถนน..................................................... 
     ต าบล(แขวง).........................................อ าเภอ(เขต).........................................จังหวัด.....................................................  
     รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ......................................................... 
(4) การช าระเงนิ  ดังนี ้
 4.1 การช าระเงนิคร้ังแรก 
            ค่าสมัครสมาชิกครั้งแรก     เป็นเงิน    100  บาท 
  ค่าบ ารุงรายปี                  เป็นเงิน      50  บาท 
            เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า    เป็นเงิน 1,000  บาท 
                 รวมช าระเงินคร้ังนี้ เป็นเงิน...................1,150.00..................บาท   (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 4.2 การช าระเงินคร้ังต่อไป ข้าพเจ้ายินยอมให้หักและช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังนี้ 
  ช าระเป็นเงินสดที่สมาคมหรือสหกรณ์ สอ.สส  ช าระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก 
  ช าระจากเงินปันผล เฉลี่ยคืน จากสหกรณ์ต้นสังกัด  ช าระเงินเข้าบัญชีสมาคม สสธ.สส. 

 
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค ์ระเบียบ ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขสมุทรสงคราม  แล้ว มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ 
 
             ลงชื่อ...........................................................................ผู้สมัคร 
                     (................................................................. )       
 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลใหค้รบทุกช่อง 

เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรข้าราชการหรอืบัตรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
4. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มอีายุไม่เกนิ 30 วัน 
6.  ส าเนาบัตรและส านาทะเบียนบ้านผูร้ับผลประโยชน ์
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ใบรับรองแพทย์ 

        
      สถานที่ตรวจ............................................................................ 

วันที่................เดือน.....................................พ.ศ..................... 
 
 ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง................................................................................................................. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที.่................................................................................................................ 
ได้ท าการสอบประวัติและตรวจร่างกาย นาย / นาง / นางสาว...........................................................  อายุ...........ป ี
ปรากฏว่า 
            
 นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………. 
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบและ
ปราศจากประวัติโรคเหล่านี้ 

(1) โรคมะเร็งทุกชนิด  ทุกระยะ 
(2) โรคหัวใจ 
(3) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
(4) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง 
(5) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(6) โรคอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่าอันตราย 
 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ (..........) สุขภาพแข็งแรง 

         (..........)  อ่ืนๆ ระบุ................................... ................................. 
 
 

ลงชื่อ....................................................................  
             (..................................................................)  
             แพทย์ผู้ท าการตรวจร่างกาย 
 
หมายเหตุ  (1) ต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วย  สถานพยาบาล 
  (2) แพทย์สรุปความว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ หรืออ่ืนๆระบุโรค.................................... 
  (3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
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       หนังสือแสดงเจตนาการมอบให้รับเงินสงเคราะห์ 

                      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
เขียนที.่.................................................................................... 

      วันที่....................เดือน........................................พ.ศ.............. 
 ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี  เกิดวันที่........เดือน.........................พ.ศ........... 
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม เลขทะเบียนที่.................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่..............ถนน.................................................ต าบล....................................................... 
อ าเภอ.......................................... ..............จงัหวดั.......................................................รหัสไปรษณีย.์......................... 
โทรศัพท์........................................................มือถือ.................................................................................................... 
 1. สถานภาพ 
   โสด 
   สมรส คู่สมรสชื่อ.................................................................................................................. 
  หย่า หรือ หม้าย 
 2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ที่ สสธ.สส.พึงจ่าย ให้ผู้จัดการศพข้าพเจ้าโดยจ่ายให้กับ
สหกรณอ์อมทรัพย์..สาธารณสุขสมุทรสงคราม.....................................................จ ากัด  เท่ากับจ านวนหนี้สินที่ข้าพเจ้า
ผูกพันอยู่ในขณะนั้นเป็นอันดับแรก   ส่วนที่เหลือมอบให้บุคคล ดังต่อไปนี้ 
 2.1...................................................................เกี่ยวข้องเป็น...............................สัดส่วน........................% 
 2.2...................................................................เก่ียวข้องเปน็...............................สัดสว่น........................% 
 2.3...................................................................เก่ียวข้องเปน็...............................สัดสว่น........................% 
 2.4...................................................................เก่ียวข้องเป็น...............................สัดส่วน........................% 
 2.5...................................................................เก่ียวข้องเปน็...............................สัดสว่น........................% 
 2.6...................................................................เก่ียวข้องเปน็...............................สัดสว่น........................% 

 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่ หรือกระท า
การใดๆ ให้ข้าพเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ท้ายหนังสือนี้ 
 3. ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
(สสธ.สส.) ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หักเงินที่เกี่ยวข้องกับการนี้และเงินสงเคราะห์ศพ
หรือสงเคราะห์ศพล่วงหน้าตามท่ีเรียกเก็บ เพ่ือจ่ายให้ สสธ.สส. เป็นต้นไป 
 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
ผู้สมัครสมาชิก สสธ.สส. 

(ลงชื่อ)........................................................พยาน 
 
(ลงชื่อ)............................................................ เจา้หน้าท่ี สสธ.สส. 
 
(ลงชื่อ)........................................................ ผู้มีอ านาจลงนาม 
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หนังสือยินยอมและมอบอ านาจการรับเงินสงเคราะห์ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

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

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ...................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่                  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................... หมู่ที่ ...........
ซอย .......................................... ถนน .............................................. ต าบล (แขวง) ..................................................... 
อ าเภอ (เขต) ............................................. จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .................................
โทรศัพท์บ้าน .................................โทรศัพท์มือถือ ................................. 
ยินยอมและมอบอ านาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ …………………………………………………….…………………………………… จ ากัด 
หรือ ................................................................................................ ....................... ซึ่งเป็นผูถ้ือบัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่                  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................... หมู่ที่ ............
ซอย .......................................... ถนน .............................................. ต าบล (แขวง) ................... ................................... 
อ าเภอ (เขต) ............................................. จังหวัด ............................. ................. รหัสไปรษณีย์ ...................................
โทรศัพท์บ้าน .................................โทรศัพท์มือถือ ................................. 
เป็นผู้ (  ) รับเงินค่าจัดการศพ  (  ) รับเงินสงเคราะห์  (  ) อ่ืนๆ ที่พึงได้รับ 
แทนข้าพเจ้าเพ่ือน าเงินดังกล่าวช าระหนี้ของ ............................................................................... ................................ 
ที่มีต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ ..................................................................................... .............. จ ากัด จนเสร็จการ 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับยินยอมและรับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือยินยอมและมอบอ านาจ
นี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองท้ังสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ 
         ( ............................................. ) 

(ลงชื่อ) .................................. ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ (ลงชื่อ) .................................. ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ 
    ( ............................................. )           ( ............................................. ) 
บัตร ปชช.เลขที่ ...........................................  บัตร ปชช.เลขที่ ........................................... 

(ลงชื่อ) .................................. ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ (ลงชื่อ) .................................. ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ 
    ( ............................................. )           ( ............................................. ) 
บัตร ปชช.เลขที่ ...........................................  บัตร ปชช.เลขที่ ........................................... 

(ลงชื่อ) ................................................. ผู้รับยินยอมและรับมอบอ านาจ 
         ( ............................................. ) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็น ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ ของผู้ยินยอมและมอบอ านาจ และผู้รับยินยอมและรับ
มอบอ านาจจริง และได้ลงลายมือชื่อ / ลายนิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า 

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


