โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถามี)
4. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (สถานพยาบาลของรัฐ)
มีอายุไมเกิน 30 วัน
5. ใบรับรองสุขภาพตนเอง
6. สําเนาบัตรและสํานาทะเบียนบานผูเงิรับนสงเคราะหทุกราย
7. กรณีที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตองมีหลักฐานแสดงสังกัด
8. ใบทะเบียนสมรส กรณีสมัครคูสมรส
9. หลักฐานที่เกี่ยวของ

ใบสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสมทบ
สสอ.รท. 1/1
เลขประจําตัวสมาชิก สสอ.รท..................

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสมทบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
เขียนที่.............................................................

วันที.่ ............เดือน........................พ.ศ.............
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................

..................................................อายุ.......................ป

เลขประจําตัวประชาชน     
เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ..................
(1)  เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว..................................... สมาชิก สสอ.รท. ทะเบียนฌาปนกิจเลขที.่ ................
(แนบสําเนาใบทะเบียนสมรส)
 เปนบิดา/มารดา/บุตร/บุตรบุญธรรม ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................
สมาชิก สสอ.รท. ทะเบียนฌาปนกิจเลขที.่ ...........................(แนบเอกสารที่เกี่ยวของ)
 เจาหนาที่หนวยราชการ........................................................................................................(แนบหลักฐาน)
 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหรัฐวิสาหกิจ  สถานประกอบการ  ทหาร
 ตํารวจ
เลขทะเบียนที่ ............................................
(2) ปจจุบันขาพเจาดํารงตําแหนง........................................................หรือปฏิบัติหนาที่.....................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน / ชื่อหนวยงาน.................................................................................................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย...................................... โทรศัพท(ที่ทํางาน)...........................................................................................
(3) สถานที่อยู (ตามทะเบียนบาน)
บานเลขที่.........................หมูที่..............ซอย.....................................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............ ........................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพทบาน........................................โทรศัพทมือถือ..............................................
(4) สถานที่ติดตอ/สงเอกสาร
 (4.1) เหมือนขอ (3)
 (4.2) บานเลขที่....................หมูที่..............ซอย....................................ถนน................................... .....................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................... ..................
รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพทบาน...........................................มือถือ.........................................
(5) หากขาพเจาถึงแกความตายขอมอบให...................................................................อยูบานเลขที่....................หมู.........
ตรอก/ซอย...............................ถนน............................ตําบล/แขวง................ ................อําเภอ/เขต………….…….…......
จังหวัด..........................โทรศัพท.................................เกี่ยวของเปน..................................ของขาพเจาเปนผูจัดการศพ
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(6) การชําระเงิน
(6.1) การชําระเงินครั้งแรก
 คาสมัครสมาชิกครั้งแรก เปนเงิน 20.- บาท
 คาบํารุงรายป เปนเงิน 20.- บาท
 เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 4,500.- บาท
รวมชําระเงินครั้งนี้ เปนเงิน 4,540.- บาท
(6.2) วิธีการชําระเงิน
 ชําระที่ศูนยประสานงาน
 โอนเขาบัญชีธนาคาร……………………………………………………………
(7) การชําระเงินครั้งตอไป ขาพเจาจะชําระเงินสงเคราะหลวงหนาประมาณเดือนธันวาคมของทุกป ดังนี้
 ยินยอมใหสหกรณออมทรัพยหักจากเงินปนผล/เงินเฉลี่ยคืน
 ชําระที่ศูนยประสานงาน
 โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 021-0-12561-6 ชื่อบัญชี สหกรณออมทรัพย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
สมาชิกสมทบที่เปนคูสมรสที่สมัครตั้งแตป 2561 รวมถึงบิดา มารดา บุตร ของสมาชิกสามัญจะตองพน
สมาชิกภาพในกรณีที่สมาชิกสามัญผูนั้นลาออก/พนสภาพ ยกเวนกรณีเสียชีวิต
ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ราชการไทยแลวมีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขตางๆ ทุกประการ
ลงชื่อ...................................................... ผูสมัคร
(......................................................)
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....................................................
(......................................................)
สมาชิก สสอ.รท. เลขที่..........................
หมายเหตุ :

1) โปรดเขียนใบสมัครดวยลายมือตนเองเพื่อปองกันการแกไขเปลี่ยนแปลงโดยทานไมทราบ
2) ขอความใดที่มีการขูด ลบ ขีดฆา ขอใหลงชื่อกํากับ
3) สมาชิกสมทบ คือ
- คูสมรส บิดา มารดา บุตร ของสมาชิกสามัญ
- เปนเจาหนาที่ของหนวยงานราชการ
เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย สถานประกอบการ ทหาร ตํารวจ

สําหรับเจาหนาที่สมาคม/เจาหนาที่ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกสมทบ สสอ.รท. ตามขอบังคับขอ 10.2 และไดแนบ
หลักฐานประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตามขอบังคับและระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย ประกาศ สสอ.รท. เรื่องรับสมัครสมาชิกหรือการเปดรับ
สมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)
ตําแหนง................................................................

ความเห็นของคณะกรรมการศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
 เห็นควรอนุมัติใหสมัครเปนสมาชิกสมทบ สสอ.รท............................................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ประธานศูนยประสานงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ความเห็นคณะกรรมการสมาคม สสอ.รท.
 อนุมัติเขารับเปนสมาชิกสมทบ สสอ.รท. ตั้งแตวันที่.............................ตามมติคณะกรรมการครั้งที่......./.......
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................................................................................................
ผูมีอํานาจอนุมัติ
1. นายกสมาคม สสอ.รท.
2. กรรมการ สสอ.รท. ปฏิบัติหนาที่แทนนายก
สสอ.รท.

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

แบบรายงานสุขภาพตนเอง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................
สมาชิกสหกรณออมทรัพย.....................................................................................................................................จํากัด
เลขที่สมาชิก................................... ไดสมัครเปนสมาชิกสมทบ สสอ.รท. รอบการสมัครที่...........................
ไดแนบใบรับรองแพทยจาก................................................................................................................ แลว
และขอเรียนวาระยะเวลาที่ผานมาขาพเจามีประวัติเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคตอไปนี้ ดังนี้
1. โรคหัวใจ ไมเคย เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน.......................พ.ศ...........
เปนโรคนี้

ไมเปนโรคนี้

2. โรควัณโรคในระยะอันตราย ไมเคย
เปนโรคนี้
3. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง ไมเคย
เปนโรคนี้
4. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
เปนโรคนี้

เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........

ไมเปนโรคนี้
เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........
ไมเปนโรคนี้
ไมเคย
ไมเปนโรคนี้

5. โรคภูมิคุมกันบกพรอง (โรคเอดส) ไมเคย
เปนโรคนี้

เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........
เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........

ไมเปนโรคนี้

ขาพเจา................................................................ขอรับรองวาขอความตามที่แจง 1-5 เปนความจริง หาก
ขาพเจารูและเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความนั้นเปนเท็จ หรือเสียชีวิตดวยโรคตามขอ 1-5 ภายใน
เวลา 90 วัน นับแตวันที่กรรมการมีมติรับเขาเปนสมาชิกขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์พนสมาชิกภาพตามขอบังคับ สสอ.รท.
ขอ 10.3(3) และขอ 12
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
(.........................................................)ตัวบรรจง

สสอ.รท.3/1
หนังสือแสดงเจตนาการใหรับเงินสงเคราะหครอบครัว
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)
เขียนที่......................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...................
ขาพเจา
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ ...............................ป
เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ................... เปน  คูสมรส  บุตร  บิดา/มารดา ของสมาชิก สสอ.รท.
ชื่อ..........................................................ทะเบียนเลขที่...................... สังกัดสหกรณออมทรัพย...................................................... จํากัด
ปจจุบันขาพเจาอยูบานเลขที่......................หมูที่............. ซอย................................................ถนน............................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.........................
โทรศัพทบาน.......................................................................โทรศัพทมือถือ........................................................................................
ทํางานในตําแหนง..................................................................สถานที่ทํางาน................................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณีย....................................................โทรศัพทที่ทํางาน.................................................................. ตอ.......................................
(1) ขาพเจาขอแสดงเจตนาใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูรับเงินสงเคราะหครอบครัวที่ สสอ.รท. พึงจาย
(1.1)
......................................................................................................เกี่ยวของเปน........................................................
ที่อยู. ...................................................................................................................................................................................
(1.2)......................................................................................................เกี่ยวของเปน........................................................
ที่อยู. ....................................................................................................................................................................................
(1.3)......................................................................................................เกี่ยวของเปน........................................................
ที่อยู. ...................................................................................................................................................................................
โดยมีเงื่อนไขการรับดังนี้  ไดรับสวนแบงเทากันทุกคน  อื่น ๆ .........................................................
ถาคนใดตายไปกอนขาพเจา ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ และหากมีเงินสงเคราะหลวงหนาเหลืออยู ก็ใหมอบแกผูมีสิทธิ
ที่เหลืออยูดังกลาวขางตน
ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการใด ๆ ใหขาพเจา
แสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้
(3)
ขาพเจาในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.) จะนําสงเงินเปน
คาบํารุง รายป และเงินสงเคราะหลวงหนาตามที่เรียกเก็บ สงศูนยประสานงานที่สมัคร หรือ สงใหสมาคมกรณีสมัครตรงที่สมาคม สสอ.รท.
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(ลงชื่อ) .........................................................ผูส มัคร
(ลงชื่อ) .........................................................เจาหนาที่ผูรับสมัคร
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูจัดการศูนยประสานงานฯ
(ลงชื่อ) ........................................................ กรรมการ สสอ.รท.
(....................................................)
หมายเหตุ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องวิธีการจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจายและการเก็บรักษา
เงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห วันที่ 27 ธันวาคม 2545 กําหนดใหบุคคลผูไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวจะตองเปนบุคคลในครอบครัว ดังนี้
1. สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
2. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
3. พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
4. ปู ยา ตา ยาย
5. ลุง ปา นา อา
6. ผูอุปการะเลี้ยงดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู

