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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 

เร่ือง 

การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ   1/2564 

************************************** 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 51(1)  แห่งขอ้บงัคบั สสอท.  พ.ศ. 2562  กบัมติที่ประชุมคณะกรรมการ สสอท.  

คร้ังที่  12/2563  เม่ือวนัที่  26  กนัยายน  2563  จึงออกประกาศเพือ่เปิดรับสมคัรสมาชิก สสอท.  รอบ  1/2564  ดงัน้ี 

 ข้อ  1  ประกาศน้ีเรียกว่า   “ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร                   

เร่ือง  การเปิดรับสมคัรสมาชิก  รอบ   1/2564” 

 ข้อ  2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  2 - 30 พ.ย. 63 

 ข้อ  3  บรรดาประกาศ  ค  าสั่ง หลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัอ่ืนใดที่ก  าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี  ซ่ึงขดัหรือ

แยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

 ข้อ  4  ผูส้มคัรเป็นสมาชิก สสอท.  ตามประกาศน้ีจะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้  5 

 ข้อ  5  คุณสมบตัิของผูส้มคัร 

  5.1  สมาชิกสามัญ 

   5.1.1   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  ซ่ึงเป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง   พนักงานราชการ              

พลอาสาสมคัร  อาสาสมคัรทหารพรานของสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร  หรือเจา้หนา้ที่สมาคม 

   5.1.2  อายุไม่เกิน  55  ปี  (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.  2508) 

   5.1.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

   5.1.4  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ณ  วนัสมคัร 

  5.2  สมาชิกวิสามัญ 

   5.2.1  เป็นบุคคลซ่ึงเป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิก

สามญัที่บรรลุนิติภาวะ  ตามขอ้  5.1.1 

   5.2.2  อายุไม่เกิน  55  ปี  (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.  2508) 

   5.2.3  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 

   5.2.4  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ณ  วนัสมคัร 
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 ข้อ  6   เอกสารประกอบการสมคัร   มีดงัน้ี 

  6.1  ใบสมคัร (สสอท.1)  *สีฟ้า  ส าหรับสมาชิกสามญั หรือใบสมคัร (สสอท.1/1)  *สีชมพู  ส าหรับสมาชิกวสิามญั   
(จะต้องกรอกข้อความต่างๆ  ในใบสมัครด้วยตนเอง  เท่าน้ัน) 

  6.2  หนงัสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์  (สสอท.3)  ส าหรับสมาชิกสามญั หรือ หนงัสือแสดง
เจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท. 3/1)  ส าหรับสมาชิกวสิามญั  (จะต้องกรอกข้อความต่างๆ  ในหนังสือด้วยตนเอง  
เท่าน้ัน) 

  6.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจา้หนา้ที่ของรัฐของผูส้มคัร 
  6.4  ส าเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร 
  6.5  ใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั  ชั้น 1  (ตามแบบ  สสอท. 2 ที่แนบ   โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
www.ca-comil.com)  จาก   โรงพยาบาลของรัฐพร้อมประทับตรา  (รายละเอียดตามขอ้ 11)  เท่านั้น 
  6.6  ผลการตรวจเลือดที่แสดงค่า AFP , CA19-9 , BUN , Creatinine , eGFR , HIV , PSA (ผูช้าย) 
และ CA125 (ผูห้ญิง)  ตอ้งไม่เกิน  30  วนั  นับถึงวนัที่แพทยล์งนามรับรองในใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ของรัฐ
พร้อมประทับตรา 
  6.7  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรเจา้หนา้ที่ของรัฐของผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์ทุกคน 
  6.8  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการศพและผูรั้บเงินสงเคราะห์ทุกคน 
  6.9  ส าเนาเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  
   6.9.1  ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีผูส้มัครเป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ หรือมอบเงิน
สงเคราะห์ใหคู้่สมรส 
   6.9.2  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ  หรือช่ือสกุล  กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงช่ือ  หรือช่ือสกุล 
   6.9.3  หนังสือรับรองของสหกรณ์ออมทรัพยต์น้สังกัดที่มิได้เป็นศูนยป์ระสานงานของ 
สสอท.  พร้อมตราประทบัของสหกรณ์  ส าหรับผูส้มคัรสมาชิกสามญั 
   6.9.4  หนังสือรับรองจากหน่วยงานทางการปกครอง (ตามแบบ สสอท.17 พร้อมตรา
ประทบั) วา่เป็นผูอุ้ปการะเล้ียงดู  หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู  พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัของผูอ้อกหนงัสือรับรอง 

6.10  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย  จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์                
ของผู้สมัครเท่านั้น    

หมายเหตุ  1.  ส าเนาเอกสารทุกฉบบั  เจ้าตัวจะตอ้งลงนามรับรองวา่  “ส าเนาถูกต้อง” 
      2.  ศูนยป์ระสานงาน  จะตอ้งบนัทึกภาพของเจา้หน้าที่ผู ้รับสมัคร  กบัผูส้มคัรในขณะ     

ที่เขียนใบสมคัรแลว้แนบไปพร้อมกบัใบสมคัร 
      3.  ผูส้มคัรจะตอ้งลงนามรับรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 6.7 , ขอ้ 6.8 และ ขอ้ 6.9.2  ทุกฉบบั 
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 ข้อ  7  การสมคัร 

  7.1  จะตอ้งเขียนใบสมคัร  และยื่นใบสมคัรพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามขอ้ 6  ด้วยตนเอง   เท่านั้น   
โดยจะตอ้งบนัทึกภาพ  ระหวา่งการเขียนใบสมคัรต่อหนา้เจา้หน้าที่ศูนยป์ระสานงาน  จ  านวน 1 ภาพ  (หากตรวจพบ 
หรือปรากฏในภายหลงัมิไดส้มคัรดว้ยตนเอง  จะตอ้งพน้สมาชิกภาพทนัทีและไม่ไดรั้บสิทธิใดๆ)  ที่สหกรณ์ออม
ทรัพย ์ตน้สงักดัของสมาชิกสามญัซ่ึงเป็นศูนยป์ระสานงานของ  สสอท. 
   ในกรณีที่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพยท์ี่มิได้เป็นศูนยป์ระสานงาน ให้สมัคร

โดยตรง  ณ  ที่ส านักงานของสมาคม  เลขที่ 124/125  หมู่บา้นนนทรี 5  หมู่ที่ 2  ถนนนครอินทร์  ต  าบลบางสีทอง  

อ าเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี  11130  (ฝ่ังตรงขา้มกบัอาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั)  

เพยีงแห่งเดียวเท่านั้น  ในวันราชการเวลา  09.00 - 12.00 น.  และเวลา  13.00 - 16.00 น.  (หยุดพัก  12.00 - 13.00 น.) 

  7.2  การช าระเงินค่าสมคัรเป็นสมาชิกสามญัหรือวสิามญัของ สสอท. ผูส้มคัรจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

7.2.1  ค่าสมคัร   จ านวน        40  บาท 

7.2.2  ค่าบ  ารุงรายปี  จ านวน         40  บาท 

7.2.3  เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ จ านวน     4,520  บาท 

รวมเป็นเงนิที่ผู้สมัครจะต้องจ่ายทั้งส้ิน  4,600  บาท  (ส่ีพนัหกร้อยบาทถ้วน) 

 ข้อ  8  ผูส้มคัรที่เคยเป็นสมาชิก  สสอท.  แต่พน้จากสมาชิกภาพ  จะตอ้งช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้คา้งจ่าย 

เพิม่เติมจากขอ้  7.2  ดงัน้ี 

รอบสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ 
(ไม่ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า) 

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างจ่ายศูนย์ประสานงาน 

ต้องเก็บจากสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ   และกลับเข้าสมัคร   รอบ  1/2564 

พ้นสภาพปี 2555 
 ณ  31 ธ.ค. 54 

พ้นสภาพปี 2556 
 ณ  31 ธ.ค. 55 

พ้นสภาพปี 2557 
 ณ  31 ธ.ค. 56 

พ้นสภาพปี 2558 
 ณ  31 ธ.ค. 57 

พ้นสภาพปี 2559 
 ณ  31 ธ.ค. 58 

พ้นสภาพปี 2560 
 ณ  31 ธ.ค. 59 

รอบ  1/2554  - 1,270.00 1,420.00 200.00 170.00 243.63 

รอบ  2/2554 80.00 1,350.00 1,500.00 280.00 250.00 324.63 

รอบ  3/2554  - 1,270.00 1,420.00 200.00 170.00 243.63 

รอบ  1/2555  - 470.00 620.00  - 170.00 302.12 

รอบ  2/2555  - 400.00 550.00  - 170.00 302.12 

รอบ  3/2555  - 440.00 610.00  - 170.00 302.12 

รอบ  4/2555  -  - 780.00 80.00 240.00 375.82 

รอบ  2/2556  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  3/2556  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  4/2556  -  - 400.00  - 170.00 302.12 

สมาชิกวิสามญั   รอบ  1/2556  -  - -  - 170.00 302.12 

สมาชิกวิสามญั   รอบ  2/2556 - - 400.00 - 170.00 302.12 

รอบ   1 , 2 , 3 , 4 , 5 /2557  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  1/2558  -  -  -  - 170.00 302.12 

รอบ  2 , 3 , 4 , 5 , 6/2558  -  -  -  -  - 147.62 

รอบ  1/2559  -  -  -  -  - 147.62 
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 ข้อ  9  แบบต่าง ๆ  ที่ใชใ้นการสมคัรตอ้งเป็นไปตามแบบที่สมาคมก าหนด  โดยรับไดจ้ากสหกรณ์ออมทรัพย์

ตน้สงักดัที่เป็นศูนยป์ระสานงานของ สสอท.  ขณะแจง้ความประสงคท์ี่จะสมคัร  และจะต้องเขียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่

ศูนยป์ระสานงาน 

 ข้อ 10  ผูอ้อกใบรับรองแพทยต์าม ขอ้ 6.5 จะตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต  ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของโรงพยาบาลภาครัฐ หรือโรงพยาบาลของกองทพั เท่านั้น 

 ข้อ  11  แพทยผ์ูอ้อกใบรับรองแพทย ์ จะตอ้งรับรองว่า  ขณะตรวจร่างกายผูป้ระสงค์จะสมัคร  เขา้เป็น

สมาชิก  สสอท.  ตามประกาศน้ี  เป็น   “ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง” 

ใบรับรองแพทยท์ี่แพทยอ์อกให้ตามวรรคหน่ึงจะตอ้งมีตราประทบัของโรงพยาบาลนั้นๆ  โดยให้มี

ผลบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เกิน  30  วัน นบัแต่วนัที่ไดมี้การตรวจร่างกาย ถึงวันที่สมัคร 

 ข้อ  12  ผูใ้ดแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัคุณสมบติัและหรือ เอกสารใด ๆ ประกอบการสมคัรตามที่

ก  าหนดไวใ้นประกาศน้ี เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก  สสอท.  ของบุคคลนั้น  ให้ตกเป็นโมฆะ        

และไม่ไดรั้บสิทธ์ิสงเคราะห์ตามขอ้บงัคบั  สสอท. 

 ข้อ  13  คณะกรรมการ  สสอท.  จะพิจารณาและรับรองผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก  ให้ไดรั้บสิทธ์ิสงเคราะห์  

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2564  เวลา  09.00  น.  เป็นตน้ไป  โดยจะประกาศให้ทราบผ่านศูนยป์ระสานงานที่รับสมคัร

ภายในวนัที่  30  ธนัวาคม  2563  ส าหรับผูส้มคัรตรงใหต้ิดตามทาง  ID Line : @cacomil 

อน่ึง  สสอท.   จะไม่ส่งคืนเงินค่าสมัคร  และเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบบัของผูส้มคัรที่  

สสอท. ไม่รับเขา้เป็นสมาชิก แต่จะส่งคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบ ารุงรายปี  ภายในวนัที่ 15 มกราคม 2564  

เขา้บญัชีธนาคารทหารไทย  จ  ากดั  (มหาชน)  ของผูส้มคัร 

 ข้อ  14  กรณีที่มีการตีความหรือวนิิจฉัยช้ีขาดการรับสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

สสอท.  ตามขอ้บงัคบัฯ  และถือเป็นอนัส้ินสุด 

 ข้อ  15  ใหน้ายก  สสอท.    รักษาการตามประกาศน้ี 

จึงประกาศมาใหท้ราบ   และถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด 

                  ประกาศ     ณ     วนัที่       8      ตุลาคม        พ.ศ.      2563                 

                            พลเรือโท 

                                      (บงกช  ผาสุข) 

                           นายกสมาคม 

                 ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 

 



 

  
 

ใบสมัครสมาชิกสามัญ 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) 

เขียนท่ี ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย ์............................................................ 
วนัท่ี ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ...................... 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว/ยศเตม็ ............................................................. นามสกลุ ...................................................... อาย ุ...................... ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน        -                         -                               -             -        เกิดวนัท่ี .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์................................................................................ จ ากดั    เลขทะเบียน.................................และเป็น 
             ขา้ราชการ                 พนกังานราชการ               ลูกจา้งประจ า               อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................... 
(2) สถานภาพ 
             โสด                 สมรส  คู่สมรส ช่ือ..........................................................................................            หยา่              หมา้ย 
(3) สถานท่ีอยู ่(ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) 

บา้นเลขท่ี ........................ หมู่ ................ ซอย .................. ถนน .......................................... ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต .............................................................. จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์..................................... 
โทรศพัทบ์า้น ..................................... โทรศพัทมื์อถือ ................................... E-mail ................................................................................ 

 (4) สถานท่ีอยู ่ (ตามทะเบียนบา้น) 
บา้นเลขท่ี ........................ หมู่ ............. ซอย ..................... ถนน .......................................... ต าบล/แขวง .................................................. 
อ าเภอ/เขต .............................................................. จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์..................................... 
โทรศพัทบ์า้น ..................................... โทรศพัทมื์อถือ ................................... E-mail ................................................................................ 

 (5) ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินใหแ้ก่สมาคม  ดงัน้ี 
       เงินค่าสมคัร  40  บาท            เงินค่าบ ารุงรายปี  40  บาท             เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ ..................................................... บาท 

(6) ขา้พเจา้ขอแจง้ความประสงคใ์นการช าระเงินต่างๆใหแ้ก่สมาคมในปีต่อไป  ดงัน้ี 
       หกัเงินปันผลและ/หรือเงินเฉล่ียคืน              จ่ายเป็นเงินสด                 ขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ในเดือน  พ.ย.            อ่ืนๆ ระบุ................ 
...................................................................................................................................................................................................................... 

(7) ขา้พเจา้มีความประสงคใ์ห ้........................................................................................................................... เป็นผูจ้ดัการศพโดยใหไ้ดรั้บเงิน 
สงเคราะห์เบ้ืองตน้เพ่ือจดัการศพ  จ านวน  100,000  บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
ข้าพเจ้าได้รับทราบ  และเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อบังคับฯ  ตลอดจนเง่ือนไขการปฏิบัติต่างๆของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารเป็น

อย่างดแีล้ว  มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก  และยนิยอมปฏิบัติตามข้อบังคบัฯ  และเง่ือนไขดงักล่าวทุกประการ    จึงได้ลงลายมือช่ือผู้สมัครด้วยความเต็มใจ

และมีสติสัมปชัญญะโดยไม่มีผู้ใดข่มขู่หรือกระท าการใดๆ 

 โปรดเขียนตวับรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 
2. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
3. ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือ –สกุล (ถา้มี) 
4. ใบรับรองแพทยฉ์บบัจริงพร้อมผลการตรวจเลือด  
     จากโรงพยาบาลของรัฐ มีอายุไม่เกิน 30 วนั 
5. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการศพ 
6. ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
7. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารทหารไทย   จ ากดั  (มหาชน) เท่านั้น 

สสอท. 1 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
รอบที่ ............... / ................................ 
เลขฌาปนกจิ ....................................... 

     

Page 1/2 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูส้มคัร 

(......................................................................) 
สมาชิก สอ. ...................................................จ ากดั 

เลขทะเบียน  สอ.  .......................... 



 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 

ตรวจสอบแลว้ขอรับรองว่าผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบัติในการสมคัรสมาชิกสามญั  สสอท.  พร้อมกนัน้ีได้แนบหลกัฐาน
ประกอบการสมคัรครบถว้นทั้ ง  7  ขอ้    พร้อมช าระเงินค่าสมคัร  เงินค่าบ ารุงรายปี  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ตามขอ้บงัคบั  และ
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร   รวมทั้งประกาศ  สสอท. เร่ืองรับสมคัรสมาชิก  สสอท. หรือ  การ
เปิดรับสมคัรเป็นกรณีพิเศษ  แลว้แต่กรณี 

 
 

ลงช่ือ ........................................................................ 
(......................................................................) 

ผู้รับสมคัร 
     เจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์.......................................................... 

............... / .............. / .............. 

________________________________________________________________________________________________________ 

ส าหรับกรรมการ   สสอท. 

อนุมตั ิรับเขา้เป็นสมาชิก  สสอท.    ตั้งแต่วนัท่ี ........................................................ 
(คราวประชุม เม่ือวนัท่ี ......................................................................................................................................) 

ไม่อนุมตั ิเน่ืองจาก............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ .......................................................................... 

(.......................................................................) 
ต าแหน่งกรรมการ  สสอท. 

  ............... / .............. / .............. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สสอท. 1 

Page 2/2 



 

 

 

 

หนังสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสามัญ 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  (สสอท.) 

เขียนท่ี ศูนยป์ระสานงาน  สหกรณ์ออมทรัพย ์............................................................ 
วนัท่ี ................... เดือน .......................................... พ.ศ. ...................... 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว/ยศเตม็ ................................................................นามสกลุ............................................. อาย ุ............ ปี 
เกิดวนัท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ. .................. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์................................................................................. 
เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์.........................................................  

ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี ............................. หมู่ .................. ซอย ................................... ถนน ............................................................ 
ต าบล/แขวง .............................................    อ าเภอ/เขต .............................................................. จงัหวดั .......................................................... 
รหสัไปรษณีย ์.....................................โทรศพัทบ์า้น ..................................... โทรศพัทมื์อถือ ................................... 

ปัจจุบนัท างานประจ าในต าแหน่ง ............................................................. สถานท่ีท างาน .............................................................. 
ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต ...................................................... จงัหวดั ........................................................... 
รหสัไปรษณีย ์............................ โทรศพัทท่ี์ท างาน .................................................................. ต่อ .................................... 

ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ท่ี  สสอท.   พึงจ่าย โดยจ่ายใหก้บับุคคล  ดงัต่อไปน้ี 

1. ...................................................................... เลขประจ าตวัประชาชน  ......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น ............................ 

2. ...................................................................... เลขประจ าตวัประชาชน  ......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น ............................ 

3. ...................................................................... เลขประจ าตวัประชาชน  ......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น ............................ 

4. ...................................................................... เลขประจ าตวัประชาชน  ......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น ............................ 

5. ...................................................................... เลขประจ าตวัประชาชน  ......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น ............................ 
อน่ึง  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าการแสดงเจตนาคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  มีสติสัมปชญัญะ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั  ข่มขู่  หรือ

กระท าการใดๆ  ใหข้า้พเจา้แสดงเจตนาดงักล่าว  จึงไดล้งลายมือช่ือใหค้  ายนิยอมไวเ้ป็นส าคญั  ในหนงัสือน้ี 

(ลงช่ือ) ....................................................... ผูใ้หค้  ายนิยอม 

(......................................................) 
(ลงช่ือ) ....................................................... เจา้หนา้ท่ีผูรั้บสมคัร 

(......................................................) 
(ลงช่ือ) ....................................................... ผูจ้ดัการศูนยป์ระสานงาน 

(......................................................) 
(ลงช่ือ) ....................................................... กรรมการ สสอท. 

(......................................................) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          *หมายเหตุ    ตามประกาศกระทรวงพฒันาสังคมละความมัน่คงของมนุษย ์ ลงวนัท่ี  27  ธันวาคม  2545  เร่ืองวิธีการจ่ายค่าจดัการศพ หรือค่าจดัการศพและสงเคราะห์ 
ครอบครัว  การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ก าหนดให้บุคคลผูไ้ด้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  ตามขอ้ (2) จะตอ้งเป็นบุคคลใน
ครอบครัว  ดงันี ้  1. สามี   ภริยา   บุตร  บิดา  มารดา         2. พีน้่องร่วมบิดามารดาเดยีวกนั             3. พีน้่องร่วมบิดาหรือมารดาเดยีวกนั 

                                                 4. ปู่  ย่า  ตา  ยาย            5. ลุง  ป้า  น้า  อา                6. ผู้อุปการะเลีย้งดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลีย้งดู (มีหนังสือรับรองของทางราชการ)             

สสอท. 3 

ประทับตรา 

ศูนย์ 

ประสานงาน 



 

 

ใบรับรองแพทย์ 

ส่วนที ่1  ของผู้รับใบรับรองแพทย์ 

ขา้พเจา้ (ยศ ช่ือ-สกลุ) ..................................................................................................... ตน้สงักดั สอ. ............................................................ จาํกดั 

ท่ีอยู ่(ท่ีสามารถติดต่อได)้ ........................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... .............................................................. 
หมายเลขบตัรประชาชน .............................................................................................................. 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใบรับรองแพทยโ์ดยขอแจง้ประวติัสุขภาพดว้ยความสตัยจ์ริง  ดงัน้ี 

1. โรคประจาํตวั                                         ไม่มี      มี (ระบุ) .................................................................................................................................. 
2.อุบติัเหตุและผา่ตดั                                   ไม่มี     มี (ระบุ) ................................................................................................................................... 
3.เคยเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล         ไม่มี      มี (ระบุ) ................................................................................................................................... 
4.ประวติัอ่ืนท่ีสาํคญั ...................................................................................................................................................................................... ..... 
                                                                                                                               ลงช่ือ .................................................................................  
                                                                                                                                        (...............................................................................) 

                                                                                                                           แจง้ไวว้นัท่ี ................ เดือน ......................... พ.ศ. ................  

ส่วนที ่2  ของแพทย์ 

โรงพยาบาล (สถานท่ีตรวจ) ................................................................................ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สงักดั ....................................................... 
ขา้พเจา้ นายแพทย/์แพทยห์ญิง (ยศ ช่ือ-สกลุ) ..........................................................................................................................................................................  
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขท่ี ..............................................................................................................................................................................  
สถานท่ีประกอบวชิาชีพเวชกรรม ............................................................................................................................................................................................  
ไดต้รวจร่างกาย (ยศ ช่ือ-สกลุ ผูข้อใบรับรองแพทย)์ .............................................................................................................................................................. 
แลว้เม่ือ วนัท่ี ................ เดือน ................................. พ.ศ. ....................  มีรายละเอียดดงัน้ี 

นํ้าหนกัตวั ................... กก.     ความสูง ...................... ซม.      ความดนัโลหิต  .......................... มม. ปรอท        ชีพจร ....................... คร้ัง/นาที 

สภาพร่างกายทัว่ไป  อยูใ่นเกณฑ ์         ปกติ 

                                                               ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................................................................................... 
ขอรับรองว่าบุคคลดงักล่าว  ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือนหรือ  

ปัญญาอ่อน  ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดใหโ้ทษ  และอาการของโรคพิษสุราเร้ือรัง  และไม่ปรากฏอาการหรือแสดงอาการของโรคต่อไปน้ี 

(1) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

(2) วณัโรคระยะอนัตราย 

(3) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 

(4) โรคเอดส์ หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง 

(5) มะเร็ง 

(ถา้จาํเป็นตอ้งตรวจหาโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค (1)-(5) ของผูรั้บการตรวจใหร้ะบุในขอ้ (6) น้ี) 
(6) ................................................................................................................................................................................................................................  
สรุปความเห็นแพทย์และข้อแนะนําของแพทย์ ............................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................  
                                                                                                         ลงช่ือ ...................................................................... แพทยผ์ูต้รวจร่างกาย 

                                                                                                                      (.............................................................)  

หมายเหตุ  (1) ทําเคร่ืองหมาย         ในช่อง       ที่เป็นจริง 

                  (2) ต้องเป็นแพทย์ซ่ึงได้ขึน้ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

                  (3) ให้สรุปความเห็นว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง หรือ สมบูรณ์เพยีงใด  ใบรับรองแพทย์ฉบับนีใ้ช้ได้ 30 วนั  นับแต่วนัที่ตรวจร่างกาย 

                  แบบฟอร์มนีไ้ด้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทย์สภาในการประชุมคร้ังที่ 4/2561  วนัที ่ 19  เมษายน  2561 

สสอท. 2 

ประทบัตรา 

โรงพยาบาล 



หนังสือให้คํายินยอมในการหักเงนิสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์  ...............................................................  จาํกดั 

******************************** 

วนัท่ี ............. เดือน ................................ พ.ศ. ................ 

เร่ือง ขอใหห้กัเงินสงเคราะห์เพ่ือชาํระหน้ีสิน 

เรียน นายก  สสอท. 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  ของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์      จาํนวน 1 ฉบบั 

ขา้พเจา้  นาย / นาง / นางสาว / ยศเตม็ .......................................................................และคณะรวม ................. คน  
อยู่บา้นเลขท่ี ........................ หมู่ ................ ถนน ......................................... ตาํบล/แขวง ....................................................... 
อาํเภอ/เขต ................................................... จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย ์...................................... 
โทรศพัท ์................................................................................  ขอใหท้าง สสอท.  ทาํการหกัเงินสงเคราะห์เพ่ือชาํระหน้ีสินของ  
นาย / นาง / นางสาว / ยศเตม็ ................................................................................................................................. ซ่ึงเป็นสมาชิก 
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์......................................................................... จาํกดั   เป็นเงินจาํนวน ........................................... บาท 
(................................................................................................................)  และส่วนท่ีเหลือใหน้าํมาจดัสรรตามเจตนาการรับเงิน
สงเคราะห์ตามท่ีสมาชิกไดท้าํไวก้บั  สสอท. 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาดาํเนินการใหต่้อไปดว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงช่ือ) ................................................................... ผูใ้หค้าํยินยอม 
(..................................................................) 

(ลงช่ือ) ................................................................... ผูใ้หค้าํยินยอม 
(..................................................................) 

(ลงช่ือ) ................................................................... ผูใ้หค้าํยินยอม 
(..................................................................) 

(ลงช่ือ) ................................................................... ผูใ้หค้าํยินยอม 
(..................................................................) 

(ลงช่ือ) ................................................................... ผูใ้หค้าํยินยอม 
(..................................................................) 

 (ลงช่ือ) ...................................................................               (ลงช่ือ) ...................................................................  

           (..................................................................)                          (..................................................................) 

                              ผู้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ                                                                ผู้จดัการสหกรณ์ฯ 

                     ............./............./.............                                                         ............./............./............. 

สสอท. 21 

ประทบัตรา 

สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ฯ 
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