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         ใบสมัครสมาชิก 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 

      เขียนที.่............................................................................ 
วันที.่................เดือน............................พ.ศ.................... 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................อาย.ุ............................................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน          
 

เกิดวันที.่.........................เดือน..........................................พ.ศ....................... คู่สมรสช่ือ................................................................ 
(1)  ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบตัิหนา้ที่        สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์................................................................และ เป็น 
 

 ครู                  ทหาร          ต ารวจ                ราชการ 
           สาธารณสุข            รัฐวิสาหกิจ          สถานประกอบการ 
 

(2)  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
บ้านเลขที.่.......................หมู่ที.่..........................ซอย.....................................................ถนน.......................................................... 
ต าบล (แขวง)..............................................อ าเภอ (เขต)................................................จังหวัด....................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.................................โทรศัพท์บ้าน............................................โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
 

(3) ที่อยูป่จัจบุันที่สามารถติดต่อได้ 
บ้านเลขที.่.......................หมู่ที.่..........................ซอย.....................................................ถนน.......................................................... 
ต าบล (แขวง)..............................................อ าเภอ (เขต)................................................จังหวัด....................................................... 
รหัสไปรษณีย.์.................................โทรศัพท์บ้าน............................................โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
 

 (4) การช าระเงินค่าสมัครสมาชิกครั้งแรก  จ านวน   4,840  บาท (รอบ ............/..............)   ดังนี ้
      ช าระเป็นเงินสด     ช าระจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิก 
      ช าระจากเงินปนัผล,เฉลี่ยคืน    ช าระจากการเพิ่มเงินกู้ให้สมาชิก 
 

ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุก 
ประการ 
               ลงชื่อ.....................................................................ผู้สมัคร 
       (.......................................................................) 
     สมาชิก สอ .....................................................................เลขที.่........................ 

 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

เอกสารประกอบ : 
1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
4. ใบส าคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
5. ใบรับรองแพทย์ของรัฐฉบับจริง  มีอายุไม่เกิน 30 วัน 
6. ส าเนาบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห ์
7. แบบรายงานสุขภาพตนเอง 

ประเภทสมาชิก 

    สามัญ 
    สามัญ ศูนย์จังหวัด 

              

    

   

  

  

 



สส.ชสอ.  ส.1/2 
 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ สส.ชสอ. 
 

 ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก  สส.ชสอ.  และได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครครบถ้วน พร้อมช าระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ สส.ชสอ. เรื่องรับสมัครสมาชิก  สส.ชสอ. หรือ การเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ  แล้วแต่กรณี 
 
       ลงชื่อ............................................................... 
       (.........................................................................) 
           ต าแหน่ง............................................................................ 
 
 
 

ส าหรับคณะกรรมการ สส.ชสอ. 
 

 ค าส่ัง      อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก สส.ชสอ. ตั้งแต่วันที่.............................................................................................. 
         (คราวประชุมเม่ือวันที่.................................................................................................................................) 

  ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก....................................................................................................................................... 
                       .................................................................................................................................................................... 
 
 

 
      ลงชื่อ................................................................... 
                         (...................................................................) 
          ต าแหน่ง............................................................................ 
      

 

 

 

 

 

 
 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) 

          เหรัญญิก/เลขานุการ สส.ชสอ. 

         อุปนายก สส.ชสอ. 

         นายก สส.ชสอ. 



สส.ชสอ.  ส.2 
 

 

 

หนังสือให้ค ายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 

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

 

 ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..............ปี  เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ............. 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์.....................................................เลขทะเบียนที่................. ปัจจุบนัอยู่บานเลขที่.............หมู่ที่............
ถนน.............................ต าบล.................................อ าเภอ.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................... 
โทรศัพท์......................................มือถือ.........................................ท างานประจ าในต าแหนง่.......................................................... 
สถานที่ท างาน............................................................................ต าบล....................................อ าเภอ............................................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ที่ท างาน...........................................ต่อ............... 
 1. สถานภาพ 
    โสด             สมรส คู่สมรสช่ือ........................................................  หย่า หรือ หม้าย 
 2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรบัเงินสงเคราะหจ์ากเงินสงเคราะห์ท่ี สส.ชสอ. พึงจ่าย โดยจ่ายให้กับบุคคล ดังต่อไปนี ้
  2.1 .......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................ 
  2.2 .......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................ 
  2.3 .......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................ 
  2.4 .......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................ 
  2.5 .......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................ 
  2.6 .......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................ 
โดยระบใุหบุ้คคลผู้รบัเงนิสงเคราะห์ล าดับที่ ............ ช่ือ – สกุล .........................................................เป็นผู้จดัการศพของข้าพเจ้า 
 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่ หรือกระท าการใดๆ ให้
ข้าพเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ท้ายหนังสือนี้ 
 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้ให้ค ายินยอม     (ลงชื่อ) .............................................พยาน 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้จัดการ/จนท.ศูนย์ประสานงาน    (ลงชื่อ) .............................................ประธานศูนย์ประสานงาน 

หมายเหต ุ
 กรณี ผู้ให้ค ายินยอม มี ภาระหนี้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัด ผู้รับเงินสงเคราะห์ ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้น
สังกัดหักเงินเพื่อช าระหนี้ดังกล่าวจนเสร็จส้ินก่อนโดยขอรับเฉพาะส่วนที่เหลือจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

2.1..............................................เกี่ยวข้องเปน็........................ 
(ลงชื่อ).................................................. 

2.4...............................................เกี่ยวข้องเปน็........................ 
(ลงชื่อ).................................................. 

2.2..............................................เกี่ยวข้องเปน็........................ 
(ลงชื่อ).................................................. 

2.5..............................................เกี่ยวข้องเปน็........................ 
(ลงชื่อ).................................................. 

2.3..............................................เกี่ยวข้องเปน็........................ 
(ลงชื่อ).................................................. 

2.6..............................................เกี่ยวข้องเปน็........................ 
(ลงชื่อ).................................................. 

 



 

แบบรายงานสุขภาพตนเอง 

 ขา้พเจา้..............................................................................สมาชิกสหกรณ์....................................... 

เลขที่สหกรณ์.......................................ไดท้  าการสมคัรสมาชิก สส.ชสอ. รอบการสมคัรที่............................ 

และไดข้อใบรับรองแพทยจ์าก................................................................................................และขอเรียนวา่

ระยะเวลาที่ผ่านมาขา้พเจา้ไดต้รวจหรือไม่ในโรคต่อไปน้ี 

1.โรคหวัใจ        ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดือน.................... พ.ศ............... 

2.โรควณัโรคในระยะอนัตราย                      ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ............... 

3. โรคเบาหวานขั้นรุนแรง                             ไม่เคย           เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ...............  

4. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ                      ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ............... 

5. โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (โรคเอดส์)           ไม่เคย            เคย  ครั้ งสุดทา้ยเมื่อเดอืน.................... พ.ศ............... 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

             ขอแสดงความนบัถือ 

   ลงช่ือ................................................................(ผูส้มคัรสมาชิก สส.ชสอ.) 

    ตวับรรจง(.......................................................................) 




