โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง

เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถามี)
5. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (สถานพยาบาลของรัฐ)
มีอายุไมเกิน 30 วัน
6. สําเนาบัตรและสํานาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
7. กรณีสมาชิกสมัครตรง ตองมีใบเสร็จรับเงินงวดสุดทาย
หรือใบรับรองของสหกรณตนสังกัด

สสอร.1

เลขประจําตัวสมาชิก สสอร. ...................

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
เขียนที่.............................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................อายุ.......................ป
เลขประจําตัวประชาชน     
เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. .................. คูสมรสชื่อ....................................................................................
(1)  สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย........................................................................จํากัด เลขที่........................
 สมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพย........................................................................จํากัด เลขที่........................
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................................................
(2) ดํารงตําแหนง................................................................................หรือปฏิบัติหนาที่.....................................................
สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน / 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...........................โทรศัพทบา น...........................................มือถือ.........................................
(5) หากขาพเจาถึงแกความตายขอมอบให...................................................................อยูบานเลขที่....................หมู.........
ตรอก/ซอย...............................ถนน............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต………….…….…......
จังหวัด..........................โทรศัพท.................................เกี่ยวของเปน..................................ของขาพเจาเปนผูจ ัดการศพ
(6) การชําระเงิน
(6.1) การชําระเงินครั้งแรก
 คาสมัครสมาชิกครั้งแรก เปนเงิน 20.- บาท
 คาบํารุงรายป เปนเงิน 20.- บาท
 เงินสงเคราะหลวงหนา เปนเงิน 4,500.- บาท
รวมชําระเงินครั้งนี้ เปนเงิน 4,540.- บาท

-2(6.2) วิธีการชําระเงิน
 ชําระเปนเงินสด
 โอนเขาบัญชี เลขที่..................................................
 ชําระทางธนาณัติ เลขที่...............................สั่งจาย ปณ.บางกรวย ในนามสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกของสหกรณออมทรัพย รัฐวิสาหกิจไทย
(7) การชําระเงินครั้งตอไป ขาพเจายินยอมใหหักเงินและชําระเงินสงเคราะหลวงหนา ดังนี้
 ชําระเปนเงินสด
 หักจากเงินปนผลเฉลี่ยคืน
ขาพเจาไดรับทราบ และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย รัฐวิสาหกิจไทย
แลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ

ลงชื่อ..................................................... ผูส มัคร
(......................................................)

สําหรับเจาหนาทีส่ มาคมประจําศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสอร.ตามขอบังคับขอ 10 ของสมาคมฯและได
แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตามขอบังคับ และระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพย รัฐวิสาหกิจไทย ประกาศ สสอร. เรื่องรับสมัครสมาชิก สสอร. หรือ
การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี
ลงชื่อ.........................................................
(...............................................................)
ตําแหนง................................................................

ความเห็นของคณะกรรมการศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
เสนอ

 เห็นควรอนุมัติใหสมัครเปนสมาชิก สสอร. ....................................................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ประธานศูนยประสานงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ความเห็นคณะกรรมการสมาคม สสอร.
 อนุมัติเขารับเปนสมาชิก สสอร. ตั้งแตวันที่...............................................................................................
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................................................................................................
ผูมีอํานาจอนุมัติ
1. นายกสมาคม สสอร.
2. กรรมการ สสอร. ปฏิบัติหนาที่แทนนายก
สสอร.

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

สสอร.2

ใบรับรองแพทย
สถานที่ตรวจ…………………………..………………..
วัน............. เดือน........................พ.ศ. ..............
ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง..........................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ ................................................................................................ ..................
ไดทําการตรวจรางกาย นาย / นาง / นางสาว.........................................................................................อายุ................ป
ปรากฏวา
นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทย ดังนี้ ……………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

ลงชื่อ.................................................
(................................................)
แพทยผูทําการตรวจรางกาย
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แพทยสรุปความเห็นวาเปนผูมีสุขภาพรางกายสมบูรณเพียงใด หรือเปนโรคใด ระบุโรค..........................
ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ตรวจรางกาย
กรณีใชใบรับรองแพทยตามแบบฟอรม สสอร. ตองประทับตราโรงพยาบาลของรัฐใหชัดเจน
หรือใชใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลนั้น ๆ

แบบรายงานสุขภาพตนเอง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. .....................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................................................
สมาชิกสหกรณฯออมทรัพย..............................................................................จํากัด เลขทีส่ มาชิก.......................................
ไดสมัครสมาชิก สสอร.รอบการสมัครที่ ................. และไดขอใบรับรองแพทยจาก ..............................................................
และขอเรียนวา ระยะเวลาที่ผานมาขาพเจาไดตรวจหรือไม ในโรคตอไปนี้
 ไมเคย
 เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน ........................ พ.ศ................
1. โรคหัวใจ
 เปนโรคนี้  ไมเปนโรคนี้
2. โรควัณโรคในระยะอันตราย
 ไมเคย
 เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน ........................ พ.ศ. ................
 เปนโรคนี้  ไมเปนโรคนี้
 ไมเคย
 เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน ........................ พ.ศ. ................
3. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
 เปนโรคนี้  ไมเปนโรคนี้
 ไมเคย
4. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน ........................ พ.ศ. ................
 เปนโรคนี้  ไมเปนโรคนี้
5. โรคภูมิคุมกันบกพรอง (โรคเอดส)  ไมเคย
 เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน ........................ พ.ศ. ................
 เปนโรคนี้  ไมเปนโรคนี้
 ไมเคย
 เคย ครั้งสุดทายเมื่อเดือน ........................ พ.ศ. ................
6. โรคไตวาย
 เปนโรคนี้  ไมเปนโรคนี้
ขาพเจา................................................................ขอรับรองวาขอความตามที่แจง 1- 6 เปนความจริง หากขาพเจารูและ
เวน เสีย ไมเปดเผยขอความจริงหรือแถลงขอความนั้น เปน เท็จ หรือเสียชีวิต ดวยโรคตามขอ 1- 6 ภายในเวลา 90 วัน
นั บ แต วั น ที่ ก รรมการมี มติ รั บ เข าเป น สมาชิ ก ขาพเจ ายิ น ยอมให ตั ด สิ ท ธิ์ พ น สมาชิ ก ภาพตามข อ บั งคั บ สสอร.ข อ 13
และขอ 14
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
(.........................................................)ตัวบรรจง

สสอร.

หนังสือแสดงเจตนาการใหรับเงินสงเคราะหครอบครัว
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)
เขียนที่.......................................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ..................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อายุ...............................ป
เกิดวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........... สมาชิก  สามัญ  สมทบ ของสหกรณออมทรัพย..................................................
เลขทะเบียนที่..............................................สังกัดหนวย............................................................................................................................
ปจจุบันอยูบานเลขที่......................หมูที่............. ซอย................................................ถนน.......................................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................... จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพทบาน.......................................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................
ทํางานประจําในตําแหนง..................................................................สถานที่ทํางาน.................................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย................................................โทรศัพทที่ทํางาน.................................................................. ตอ.........................................
(1) สถานภาพ
 โสด
 สมรส คูสมรสชื่อ...........................................................................................
 หยา
 หมาย
(2) ขาพเจาขอแสดงเจตนาใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผูร ับเงินสงเคราะหครอบครัวที่ สสอร. พึงจาย
(2.1)......................................................................................................เกี่ยวของเปน........................................................
(2.2)......................................................................................................เกี่ยวของเปน........................................................
(2.3)......................................................................................................เกี่ยวของเปน........................................................
โดยมีเงื่อนไขการรับดังนี้
 ไดรับสวนแบงเทากันทุกคน

 อื่น ๆ ....................................................................................
ถาคนใดตายไปกอนขาพเจา ผูนั้นเปนอันหมดสิทธิ และหากมีเงินสงเคราะหลวงหนาเหลืออยู ก็ใหมอบแกผูมี
สิทธิดังกลาวขางตน
ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือกระทําการใด ๆ ใหขาพเจาแสดง
เจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้
(2) ขาพเจาในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ยินยอมใหสหกรณตน
สังกัดหักเงินปนผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนเปนคาบํารุงรายปหรือสงเคราะหศพลวงหนา เพื่อจายให สสอร. ตอไป
(ลงชื่อ) .........................................................ผูใหคํายินยอม
(ลงชื่อ) .........................................................เจาหนาที่ผรู ับสมัคร
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูจัดการศูนยประสานงานฯ
(ลงชื่อ) ........................................................ กรรมการ สสอร.
(....................................................)
หมายเหตุ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่องวิธกี ารจายคาจัดการศพ หรือคาจัดการศพและสงเคราะหครอบครัว การใชจาย
และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห วันที่ 27 ธันวาคม 2545 กําหนดใหบุคคลผูไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวจะตองเปนบุคคลในครอบครัว ดังนี้
1. สามี ภริยา บุตร บิดา มารดา
2. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
3. พี่นอ งรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
4. ปู ยา ตา ยาย
5. ลุง ปา นา อา
6. ผูอปุ การะเลีย้ งดูหรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู

