โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสำรประกอบ
1. สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้สมัครและผูร้ ับเงินสงเคราะห์ทกุ ราย
2. สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (สถานพยาบาลของรัฐ)
มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
4. ใบรับรองสุขภาพตนเอง
5. กรณีที่เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ต้องมีหลักฐานแสดงสังกัด
6. สาเนาใบทะเบียนสมรส กรณีสมัครคู่สมรส
7. หลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

ใบสมัครสมำชิกสำหรับสมำชิกสมทบ
(ระบุกลุ่มอำชีพ) ..................................

สสอ.รท. 1/1

เลขประจำตัวสมำชิก สสอ.รท..................

สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รำชกำรไทย (สสอ.รท.)
เขียนที่.............................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ.............

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................อายุ.......................ปี
เลขประจาตัวประชาชน     
เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ..................
(1)  เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว..................................... สมาชิก สสอ.รท. ทะเบียนฌาปนกิจเลขที่.................
(แนบสาเนาใบทะเบียนสมรส)
 เป็นบิดา/มารดา/บุตร/บุตรบุญธรรม ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................
สมาชิก สสอ.รท. ทะเบียนฌาปนกิจเลขที่............................(แนบเอกสารที่เกีย่ วข้อง)
 เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  วิชาชีพอื่น ระบุวิชาชีพ ..................................................................
เลขทะเบียนที่ ............................................ รอบการสมัคร ...................... พ.ศ...................
 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ........................................................................................................(แนบหลักฐาน)
(2) ปัจจุบันข้าพเจ้าดารงตาแหน่ง........................................................หรือปฏิบตั ิหน้าที่.....................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน / ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์(ที่ทางาน)........................................ โทรสาร......................................
(3) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..............ซอย.....................................................ถนน.....................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์บ้าน........................................... โทรสาร....................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................
(4) สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร
 (4.1) เหมือนข้อ (3)
 (4.2) บ้านเลขที่....................หมู่ที่..............ซอย....................................ถนน........................................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้าน......................................... โทรสาร........................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................
(5) หากข้าพเจ้าถึงแก่ความตายขอมอบให้...................................................................อยูบ่ ้านเลขที่....................หมู่.........
ตรอก/ซอย...............................ถนน............................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต………….…….…......
จังหวัด..........................โทรศัพท์.................................เกีย่ วข้องเป็น..................................ของข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการศพ
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(6) การชาระเงิน
(6.1) การชาระเงินครั้งแรก
 ค่าสมัครสมาชิกครั้งแรก เป็นเงิน 20.- บาท  ค่าบารุงรายปี เป็นเงิน 20.- บาท
 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,500.- บาท รวมชำระเงินครั้งนี้ เป็นเงิน 4,540.- บำท
(6.2) วิธีการชาระเงิน
กรณีสหกรณ์รับเป็นศูนย์ประสำนงำน
 ชาระที่ศูนย์ประสานงาน / โอนเข้าบัญชีศูนย์ประสานงาน
กรณีสมัครตรงที่สมำคม
 ชาระเงินที่ Counter Service (7-Eleven) ค่าธรรมเนียม 10 บาท โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 987-3-26395-0 และส่งสาเนาให้สมาคม
(7) การชาระเงินครั้งต่อไป เพื่อต่อสมาชิกภาพ (ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี)
กรณีสหกรณ์รับเป็นศูนย์ประสำนงำน
 ชาระที่ศูนย์ประสานงาน / โอนเข้าบัญชีศูนย์ประสานงาน
กรณีสมัครตรงที่สมำคม
 ชาระเงินที่ Counter Service (7-Eleven) ตามจานวนที่สมาคมแจ้ง
 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 987-3-26395-0 และส่งสาเนาให้สมาคม
สมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรส บิดา มารดา และบุตร ของสมาชิกสามัญที่สมัครตั้งแต่ มกราคม 2561 จะต้องพ้นสมาชิก
ภาพในกรณีทสี่ มาชิกสามัญผู้นั้นลาออก/พ้นสภาพ ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยแล้ว มี
ความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ทุกประการ
ลงชื่อ...................................................... ผูส้ มัคร
(......................................................)
ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................
(......................................................)
สมาชิก สสอ.รท. เลขที่..........................
หมำยเหตุ :

1) โปรดเขียนใบสมัครด้วยลำยมือตนเองเพื่อป้องกันการแก้ไขเปลีย่ นแปลงโดยท่านไม่ทราบ
2) ข้อความใดที่มีการขูด ลบ ขีดฆ่า ขอให้ลงชื่อกากับ
3) สมาชิกสมทบ /สถานที่สมัคร
- คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของสมาชิกสามัญ
- สมัครที่ศูนย์ประสานงาน/สมาคม
- เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
- สมัครด้วยตนเองที่สมาคม
- เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วิชาชีพอื่น
- สมัครด้วยตนเองที่สมาคม
4) ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบรับรองสุขภาพตนเอง
5) ผู้สมัครต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ไปรับการตรวจทีม่ ีอายุไม่เกิน 30 วัน

สำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำคม/เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สมทบ สสอ.รท. ตามข้อบังคับข้อ 10.2 และได้แนบ
หลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน พร้อมชาระเงินค่าสมัคร ค่าบารุงรายปี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และอื่นๆ ตามข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย เรื่องการรับสมัครสมาชิกหรือการ
เปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ แล้วแต่กรณี
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง................................................................

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสหกรณ์ออมทรัพย์
 เห็นควรอนุมัติให้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ สสอ.รท............................................................................................
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ประธานศูนย์ประสานงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ควำมเห็นคณะกรรมกำรสมำคม สสอ.รท.
 อนุมัติเข้ารับเป็นสมาชิกสมทบ สสอ.รท. ตั้งแต่วันที่.............................ตามมติคณะกรรมการครั้งที่......./.......
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก..........................................................................................................................................
ผู้มีอำนำจอนุมัติ
1. นำยกสมำคม สสอ.รท.
2. กรรมกำร สสอ.รท. ปฏิบัตหิ น้ำที่แทนนำยก
สสอ.รท.

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

แบบรำยงำนสุขภำพตนเอง
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รำชกำรไทย (สสอ.รท.)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์.....................................................................................................................................จากัด
เลขที่สมาชิก................................... ได้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ สสอ.รท. รอบการสมัครที่...........................
ได้แนบใบรับรองแพทย์จาก................................................................................................................ แล้ว
และขอเรียนว่าระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีประวัติเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่อไปนี้ ดังนี้
1. โรคหัวใจ
ไม่เคย
เคย ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน.......................พ.ศ...........
เป็นโรคนี้
2. โรควัณโรคในระยะอันตราย

ไม่เคย

เคย ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........
เป็นโรคนี้

3. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง

ไม่เคย
ไม่เคย
ไม่เคย

ไม่เป็นโรคนี้

เคย ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........
เป็นโรคนี้

5. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรคเอดส์)

ไม่เป็นโรคนี้

เคย ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........
เป็นโรคนี้

4. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ไม่เป็นโรคนี้

ไม่เป็นโรคนี้

เคย ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน.........................พ.ศ...........
เป็นโรคนี้

ไม่เป็นโรคนี้

ข้าพเจ้า................................................................ขอรับรองว่ าข้อความตามที่แจ้ง 1-5 เป็นความจริง หากข้าพเจ้า
รู้และเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จ หรือเสียชีวิตด้วยโรคตามข้อ 1-5 ภายในเวลา 90 วัน
นับแต่วันที่กรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ สสอ.รท. ข้อ 10.3(3)
และข้อ 12
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
(.........................................................)ตัวบรรจง

สสอ.รท.3/1
หนังสือแสดงเจตนำกำรให้รับเงินสงเครำะห์ครอบครัว
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รำชกำรไทย (สสอ.รท.)
เขียนที่......................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ...............................ปี
เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ................... เป็น  คู่สมรส  บุตร  บิดา/มารดา ของสมาชิก สสอ.รท.
ชื่อ..........................................................ทะเบียนเลขที่...................... สังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์...................................................... จากัด
 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ ..........................................................  เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  รัฐวิสาหกิจ
 สถานประกอบการ  ทหาร  ตารวจ  อื่น ๆ เลขทะเบียนที่..........................................
ปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............. ซอย................................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต................................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์บ้าน.......................................... โทรศัพท์มือถือ........................................... โทรสาร.............................................
ทางานในตาแหน่ง..................................................................สถานที่ทางาน................................................................................
ตาบล/แขวง..........................................................อาเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ที่ทางาน...................................... ต่อ................... โทรสาร.........................................
(1) ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาให้บคุ คลดังต่อไปนี้ เป็นผูร้ ับเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ สสอ.รท. พึงจ่าย
(1.1)......................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................
(1.2)......................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................................................................................
(1.3)......................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................
โดยมีเงื่อนไขการรับดังนี้  ได้รับส่วนแบ่งเท่ากันทุกคน  อื่น ๆ .........................................................
ถ้าคนใดตายไปก่อนข้าพเจ้า ผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิ และหากมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเหลืออยู่ ก็ให้มอบแก่ผู้มีสิทธิ ที่
เหลืออยู่ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่ หรือกระทาการใด ๆ ให้ข้าพเจ้าแสดง
เจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ ท้ายหนังสือนี้
(3) ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) จะนาส่งเงินค่าบารุง
รายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหรือเงินสงเคราะห์ใช้เกินตามที่เรียกเก็บ ส่งศูนย์ประสานงานที่สมัคร หรือ ส่งให้สมาคมภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี หรือภายในเวลาที่สมาคมฯ กาหนด
(ลงชื่อ) ........................................................ผู้สมัคร
(ลงชื่อ) .........................................................เจ้าหน้าที่ผรู้ ับสมัคร
(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯ
(ลงชื่อ) ........................................................ กรรมการ สสอ.รท.
(....................................................)
หมำยเหตุ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการจ่ายค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ ายและการเก็บรักษา
เงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ 27 ธันวาคม 2545 กาหนดให้บุคคลผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัว ดังนี้
1. สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา 2. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
3. พีน่ ้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
4. ปู่ ย่า ตา ยาย
5. ลุง ป้า น้า อา
6. ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู

