
สสธท.4 

 
 

หนังสือแจ้งการขอเปล่ียนแปลงและลดจ านวนผูร้บัเงินสงเคราะห ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (สสธท.) 

 

                                             เขยีนที.่...................................................................... .....  
วนัที.่................เดอืน........................................พ.ศ...................... 

เรยีน  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย 
 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................เลขประจ าตวัสมาชกิ..................... 
อยูบ่า้นเลขที.่...............ถนน................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต.............................  
จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์......................................... 
 ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเปลีย่นแปลงและลดจ านวนผูร้บัเงนิสงเคราะห ์ ดงันี้ 

1. เปลีย่นแปลง ผูร้บัเงนิสงเคราะห ์จากเดมิ ดงันี้ 
1.1.  .................................................................................................................... 

                1.2.  ....................................................................................................................  
                1.3.  .................................................................................................................... 
                1.4.  ....................................................................................................................       
      1.5   ....................................................................................................................    
           2. ลดจ านวนผูร้บัเงนิสงเคราะห ์คงเหลอื เป็นดงันี้ 

2.1 ......................................เกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ในฐานะ…………..ของขา้พเจา้ สดัสว่น…......% 
2.2 ......................................เกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ในฐานะ…………..ของขา้พเจา้ สดัสว่น…......% 
2.3 ......................................เกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ในฐานะ…………..ของขา้พเจา้ สดัสว่น…......% 
2.4 ......................................เกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ในฐานะ…………..ของขา้พเจา้ สดัสว่น…......% 
2.5 ......................................เกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ในฐานะ…………..ของขา้พเจา้ สดัสว่น…......% 

    โดยมเีงือ่นไข ดงันี้ 
              ใหไ้ดร้บัเตม็จ านวนแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
              ใหไ้ดร้บัสว่นแบ่งเทา่ๆ กนั 
              อืน่ๆ.........................................................................  
 ดงัเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นผูร้บัเงนิสงเคราะหใ์หมป่ระกอบการพจิารณา ที่
แนบเรยีนมาพรอ้มนี้ 
 หากมเีงนิสงเคราะหล์่วงหน้าเหลอือยู ่ กใ็หม้อบแกผู่ม้สีทิธดิงักล่าวขา้งตน้    ถา้คนใดเสยีชวีติไปกอ่นขา้พเจา้     
ผูน้ัน้เป็นอนัหมดสทิธไิดร้บัเงนิดงักล่าว 
 จงึเรยีนมาเพือ่พจิารณา       
      (ลงชือ่)................................................................ 
              (...............................................................) 
 

 



 

 
 

 หนังสือแจ้งการขอเปล่ียนแปลง ช่ือ - นามสกลุ และ ท่ีอยู่  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (สสธท.) 

 

                                  เขยีนที.่...........................................................................  
วนัที.่................เดอืน........................................พ.ศ...................... 

 
เรยีน  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย 
 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................เลขประจ าตวัสมาชกิ..................... 
อยูบ่า้นเลขที.่...............หมู.่..................................ถนน...................................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต
...................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์................................................ 
  
 ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หส้มาคม ฯ ด าเนินการ 
  
ขอเปลีย่นแปลง               ชือ่      ชือ่สกลุ         ทีอ่ยู่ 
 
ชือ่ ........................................................................นามสกลุ......................................................................... 
เป็นชือ่......................................................................เป็นนามสกลุ................................................................. 
 
(เดมิ)ทีอ่ยูเ่ลขที.่........................หมู.่.................ถนน................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/
เขต........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
เปลีย่นเปลีย่นทีอ่ยูเ่ป็นเลขที.่......................หมู.่..................ถนน.......................ต าบล/แขวง............. ................ 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
 พรอ้มทัง้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐาน ตามค าขอดงันี้ 
 1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 2.  ส าเนาทะเบยีนบา้น  (พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 3.  ใบส าคญัการเปลีย่น  ชื่อ -  สกลุ (พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
       
      (ลงชือ่)................................................................ 
              (...............................................................) 
  

 

 



 
 

                หนังสือแจ้งการขอโอนย้าย สมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (สสธท.) 

 

                                  เขยีนที.่...........................................................................  
วนัที.่................เดอืน.................................พ.ศ...................... 

เรยีน  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................เลขประจ าตวัสมาชกิ..................... 
เป็นสมาชกิภาพสมาคมโดยสมบรูณ์เมือ่วนัที.่..............เดอืน...................................พ.ศ.........................อยู่
บา้นเลขที.่.......................หมู.่....................ถนน.............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต
.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณยี.์................................ 
โทรศพัท.์................................................มอืถอื................................................................................... 
 ขา้พเจา้มคีวามประสงค ์ขอใหส้มาคม ฯ  ด าเนินการ 
      
     โอนยา้ยสมาชกิ    
 จากเดมิสงักดั  ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย.์.........................................................จ ากดั 
 เป็น สงักดั  ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย.์..............................................................จ ากดั 
เนื่องจาก.............................................................................................................................................. 
.......................................ตัง้แต่วนัที.่..................เดอืน.................................พ.ศ....................เป็นต้นไป 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................สมาชกิ 
            (............................................................) 
                                                                    .............../........................../.................              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หนังสือแจ้งการขอเปล่ียนหรือเพ่ิมจ านวนผูร้บัเงินสงเคราะห ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (สสธท.) 
                                   เขยีนที.่...........................................................................  

วนัที.่................เดอืน.................................พ.ศ...................... 
เรยีน  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย 
  
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................เลขประจ าตวัสมาชกิ..................... 
เป็นสมาชกิภาพสมาคมโดยสมบรูณ์เมือ่วนัที.่..............เดอืน...................................พ.ศ.........................อยู่
บา้นเลขที.่.......................หมู.่....................ถนน.............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต
.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณยี.์................................ 
โทรศพัท.์................................................มอืถอื................................................................................... 
เดมิผูร้บัเงนิสงเคราะห ์ คอื..................................................................................................................                                                                           
 ขา้พเจา้มคีวามประสงค ์ขอใหส้มาคม ฯ  ด าเนินการ 
 1.  เปลีย่นแปลงผูร้บัเงนิสงเคราะห ์ ดงันี้ 

1.1  จาก.....................................................................เป็น......................................................... 
1.2  จาก.....................................................................เป็น......................................................... 

                1.3.  จาก....................................................................เป็น......................................................... 
                1.4.  จาก....................................................................เป็น......................................................... 
        1.5.  จาก....................................................................เป็น......................................................... 
 2.   เพิม่จ านวนผูร้บัเงนิสงเคราะห ์ ดงันี้ 
       2.1......................................เกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ในฐานะ…………..ของขา้พเจา้ สดัสว่น…......% 
ทีอ่ยูป่จัจุบนั.................................................................................................................................................... 
      2.2......................................เกีย่วขอ้งกบัขา้พเจา้ในฐานะ…………..ของขา้พเจา้ สดัสว่น….......% 
ทีอ่ยูป่จัจุบนั.................................................................................................................................................... 
โดยมเีงือ่นไข ดงันี้ 
              ใหไ้ดร้บัเตม็จ านวนแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
              ใหไ้ดร้บัสว่นแบ่งเทา่ๆ กนั 
              อืน่ๆ.........................................................................  
 ดงัเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นผูร้บัเงนิสงเคราะหใ์หมป่ระกอบการพจิารณา ที่
แนบเรยีนมาพรอ้มนี้ 
 หากมเีงนิสงเคราะหล์่วงหน้าเหลอือยู ่ กใ็หม้อบแกผู่ม้สีทิธดิงักล่าวขา้งตน้    ถา้คนใดเสยีชวีติไปกอ่นขา้พเจา้ ผู้
นัน้เป็นอนัหมดสทิธไิดร้บัเงนิดงักล่าว 
 จงึเรยีนมาเพือ่พจิารณา       
      (ลงชือ่)................................................................ 
              (...............................................................) 
 



(ตวัอยา่ง) 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย  

 
                         เขยีนที…่………สสธท. ………………... 
       วนัที…่…28…กุมภาพนัธ…์2560…….. 
 

เรยีน  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย   
 

  ขา้พเจา้………….นายระเบยีบ…รกัสงบ………..สมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์
ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย  เป็นสมาชกิภาพสมาคมโดยสมบูรณ์เมือ่วนัที.่......1...ตุลาคม 2557.......................
เลขประจ าตวัสมาชกิ.....00001......................อยู่บา้นเลขที่……11………หมูท่ี…่…2….ตรอก/ซอย................. 
ถนน……นครอนิทร…์ ต าบล/แขวง…บางสทีอง…..อ าเภอ/เขต.....บางกรวย......จงัหวดั....นนทบุร.ี..................
รหสัไปรษณีย.์..11130...............โทร.....081-111-1111.......................  
 

 ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อลาออกจากการเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ 
ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย เนื่องจาก.....................................................................................................
ตัง้แต่วนัที.่................................. เป็นตน้ไป. 

 
 
      ลงชื่อ…………………………................สมาชกิ 
              (………………………………….) 



      

 (ตวัอยา่ง) 
  

 
                 
 
 

                     หนังสือแจ้งการขอโอนย้าย สมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุไทย (สสธท.) 

 

                                  เขยีนที.่...............สสธท. ..............................................  
วนัที.่......28......เดอืน.....กุมภาพนัธ.์......พ.ศ.....2560...... 

เรยีน  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...........ระเบยีบ...รกัสงบ.....เลขประจ าตวัสมาชกิ.....00001............ 
เป็นสมาชกิภาพสมาคมโดยสมบรูณ์เมือ่วนัที.่....1..........เดอืน.....ตุลาคม..........พ.ศ.......2557...............
อยูบ่า้นเลขที.่....99...................หมู.่.....2...............ถนน..นครอนิทร.์.ต าบล/แขวง.....บางสทีอง...............
อ าเภอ/เขต..........บางกรวย..........จงัหวดั...นนทบุร.ี.............รหสัไปรษณยี.์......11130.......................... 
โทรศพัท.์.......02-4961340..................มอืถอื..........081-111-1111....................................................... 
 ขา้พเจา้มคีวามประสงค ์ขอใหส้มาคม ฯ  ด าเนินการ 
      
     โอนยา้ยสมาชกิ    
 จากเดมิสงักดั  ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย.์...........สาธารณสุขจงัหวดันนทบุร.ี.....จ ากดั 
 เป็น สงักดั  ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรพัย.์...โรงพยาบาลราชวถิ ี............................จ ากดั 
เนื่องจาก.........ยา้ยสถานทีป่ฎบิตังิาน................................................................................................... 
.......................................ตัง้แต่วนัที.่.......28...........เดอืน.....กุมภาพนัธ.์.........พ.ศ......2560...เป็นตน้ไป 
 
 
      ลงชื่อ................ระเบยีบ...รกัสงบ....................สมาชกิ 
            (..............นายระเบยีบ...รกัสงบ.......................) 
                                                                    .........28....../..........ก.พ............/......2560.........              
 
 

 


