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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ทหาร
เรื่ อง
การเปิ ดรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2562
**************************************
อาศัยอานาจตามความในข้อ 51(1) แห่งข้อบังคับ สสอท. พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ สสอท.
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 จึงออกประกาศเพือ่ เปิ ดรับสมัครสมาชิก สสอท. รอบ 3/2562 ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ท หาร
เรื่ อง การเปิ ดรับสมัครสมาชิก รอบ 3/2562”
ข้ อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 - 29 มี.ค. 62
ข้ อ 3 บรรดาประกาศ คาสัง่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ ซึ่ งขัดหรื อ
แย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้ อ 4 ผูส้ มัครเป็ นสมาชิก สสอท. ตามประกาศนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5
ข้ อ 5 คุณสมบัติของผูส้ มัคร
5.1 สมาชิกสามัญ
5.1.1 เป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรัพย์ทหารซึ่ งเป็ นข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานราชการ
พลอาสาสมัคร หรื ออาสาสมัครทหารพราน
5.1.2 อายุไม่ เกิน 56 ปี (ไม่ เกิดก่ อนปี พ.ศ. 2506 เป็ นต้ นไป)
5.1.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
5.1.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
5.2 สมาชิกวิสามัญ
5.2.1 เป็ นบุคคลซึ่ งเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส และหรื อบุตรตามกฎหมายที่บรรลุนิติภาวะ
ของสมาชิกสามัญ ตามข้อ 5.1.1
5.2.2 อายุไม่ เกิน 56 ปี (ไม่ เกิดก่ อนปี พ.ศ. 2506 เป็ นต้ นไป)
5.2.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ
5.2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
ข้ อ 6 เอกสารประกอบการสมัคร มีดงั นี้
6.1 ใบสมัคร (สสอท.1) *สี ฟ้า สาหรับสมาชิกสามัญ หรื อใบสมัคร (สสอท.1/1) *สี ชมพู สาหรับสมาชิกวิสามัญ
(จะต้ องกรอกข้ อความต่ างๆ ในใบสมัครด้ วยตนเอง เท่ านั้น)
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6.2 หนังสือแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท.3) สาหรับสมาชิกสามัญ หรื อ หนังสือแสดง
เจตนาการรับเงินสงเคราะห์ (สสอท. 3/1) สาหรับสมาชิกวิสามัญ (จะต้ องกรอกข้ อความต่ างๆ ในหนังสื อด้ วยตนเอง
เท่ านั้น)
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐของผูส้ มัคร
6.4 สาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัคร
6.5 ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้น 1 จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาล (รายละเอียด
ตามข้อ 11)
6.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรเจา้ หน้าที่ของรัฐของผูร้ ับเงินสงเคราะห์ทุกคน
6.7 สาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับเงินสงเคราะห์ทุกคน
6.8 สาเนาเอกสารประกอบอื่น ๆ
6.8.1 สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ผสู ้ มัครเป็ นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ
6.8.2 หนังสื อ รับรองของสหกรณ์ อ อมทรัพย์ตน้ สังกัดที่มิได้เป็ นศูนย์ประสานงานของ
สสอท. หรื อใบจ่ายเงินเดือน (Slip) สาหรับผูส้ มัครสมาชิกสามัญ
6.8.3 หนังสื อรับรองจากหน่ วยงานทางการปกครอง ว่าเป็ นผูอ้ ุปการะเลี้ยงดู หรื อผูอ้ ยูใ่ น
อุปการะเลี้ยงดู
6.9 สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น
หมายเหตุ สาเนาเอกสารทุกฉบับ เจ้ าตัวจะต้องลงนามรับรองว่า “สาเนาถูกต้ อง”
ข้ อ 7 การสมัคร
7.1 จะต้องเขียนใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 6 ด้ วยตนเอง เท่านั้น
(หากตรวจพบ หรื อ ปรากฏในภายหลัง มิ ไ ด้ส มัค รด้ว ยตนเอง จะต้อ งพ้น สมาชิ ก ภาพและไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ ใดๆ)
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตน้ สังกัดของสมาชิกสามัญซึ่งเป็ นศูนย์ประสานงานของ สสอท.
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สามัญของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ที่ มิไ ด้ เ ป็ นศู นย์ป ระสานงาน ให้ส มัค ร
โดยตรง ณ ที่สานักงานของสมาคม ชั้น 2 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ไทย
เลขที่ 199/8 ถนนนครอินทร์ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (ติดกับอาคารชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
7.2 การชาระเงินค่าสมัครเป็ นสมาชิกสามัญหรื อวิสามัญของ สสอท. ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าใช้จ่าย
ดังนี้
7.2.1 ค่าสมัคร
จานวน 40 บาท
7.2.2 ค่าบารุ งรายปี
จานวน 40 บาท
7.2.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จานวน 3,220 บาท
รวมเป็ นเงินที่ผู้สมัครจะต้ องจ่ ายทั้งสิ้น 3,300 บาท (สามพันสามร้ อยบาทถ้ วน)
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ข้ อ 8 ผูส้ มัครที่เคยเป็ นสมาชิก สสอท. แต่พน้ จากสมาชิกภาพ จะต้องชาระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าค้างจ่าย
เพิม่ เติมจากข้อ 7.2 ดังนี้
เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าค้างจ่ ายศูนย์ประสานงาน
รอบสมาชิกทีพ่ ้ นสมาชิกภาพ
ต้องเก็บจากสมาชิกทีพ่ ้ นสมาชิกภาพ และกลับเข้ าสมัคร รอบ 3/2562
(ไม่ ส่งเงินสงเคราะห์
พ้นสภาพปี 2555 พ้นสภาพปี 2556 พ้นสภาพปี 2557 พ้นสภาพปี 2558 พ้นสภาพปี 2559 พ้นสภาพปี 2560
ล่วงหน้ า)
ณ 31 ธ.ค. 54

ณ 31 ธ.ค. 55

ณ 31 ธ.ค. 56

ณ 31 ธ.ค. 57

ณ 31 ธ.ค. 58

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

สมาชิกวิสามัญ รอบ 1/2556

-

-

-

-

170.00

302.12

สมาชิกวิสามัญ 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

ข้ อ 9 แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครต้องเป็ นไปตามแบบที่สมาคมกาหนด โดยรับได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ต้นสังกัดที่เป็ นศูนย์ประสานงานของ สสอท. ขณะแจ้งความประสงค์ที่จะสมัคร
ข้ อ 10 ผูอ้ อกใบรองรองแพทย์ตาม ข้อ 6.5 จะต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึ งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของโรงพยาบาลภาครัฐ หรื อสถานพยาบาลของกองทัพ เท่านั้น
ข้ อ 11 ให้แพทย์ผอู ้ อกใบรับรองแพทย์ จะต้องรับรองว่า ขณะตรวจร่ างกายผูป้ ระสงค์จะสมัคร เข้าเป็ น
สมาชิก สสอท. ตามประกาศนี้ เป็ น “ผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง”
ใบรั บ รองแพทย์ที่ แ พทย์อ อกให้ ต ามวรรคหนึ่ ง จะต้อ งมี ต ราประทับ ของโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาลนั้น โดยให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่ เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้มีการตรวจร่ างกาย ถึงวันที่สมัคร
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ข้ อ 12 ผูใ้ ดแสดงข้อความอันเป็ นเท็จเกี่ ยวกับคุณสมบัติและหรื อ เอกสารใด ๆ ประกอบการสมัครตามที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ เพือ่ ให้ได้มาซึ่งสิทธิในการสมัครเป็ นสมาชิก สสอท. ของบุคคลนั้นให้ ตกเป็ น โมฆะ และ
ไม่ได้รับสิทธิสงเคราะห์ตามข้อบังคับ สสอท.
ข้ อ 13 คณะกรรมการ สสอท. จะพิจารณาและรับรองผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก ให้ได้รับสิ ทธิ์สงเคราะห์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป โดยจะประกาศให้ทราบผ่านศูนย์ประสานงานที่รับสมัคร
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
อนึ่ ง สสอท. จะไม่ส่งคืนเงินค่าสมัคร ของผูส้ มัครที่ สสอท. ไม่รับเข้าเป็ นสมาชิก แต่จะส่ งคืน
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และค่าบารุ งรายปี ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เข้าบัญชีธนาคารของผูส้ มัคร
ข้ อ 14 กรณี ที่มี การตีความหรื อวินิจฉัยชี้ ขาด ให้เป็ นอ านาจของคณะกรรมการ สสอท. และถือเป็ นอัน
สิ้นสุด
ข้ อ 15 ให้นายก สสอท. รักษาการตามประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบ และถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2562

พลเรื อโท
(บงกช ผาสุข)
นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร

สสอท. 1
สํ าหรั บเจ้ าหน้ าที่
รอบที่ ............... / ................................
เลขฌาปนกิจ .......................................

ใบสมัครสมาชิกสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทหาร (สสอท.)
เขียนที่ ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ............................................................
วันที่ ..................... เดือน .......................................... พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศเต็ม ............................................................. นามสกุล ...................................................... อายุ ...................... ปี
เลขประจําตัวประชาชน - เกิดวันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................
(1) เป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ ............................................................................................. จํากัด และเป็ น
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
อื่นๆ ระบุ ...............................................................................
(2) สถานภาพ
โสด
สมรส คู่สมรส ชื่อ..........................................................................................
หย่า
หม้าย
(3) สถานที่อยู่ (ที่ติดต่อได้สะดวก)
บ้านเลขที่ ........................ หมู่ ................ ซอย .................. ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ..................................................
อําเภอ/เขต .............................................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย ์ .....................................
โทรศัพท์บา้ น ..................................... โทรศัพท์มือถือ ................................... E-mail ................................................................................
(4) สถานที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่ ........................ หมู่ ............. ซอย ..................... ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ..................................................
อําเภอ/เขต .............................................................. จังหวัด ........................................................... รหัสไปรษณีย ์ .....................................
โทรศัพท์บา้ น ..................................... โทรศัพท์มือถือ ................................... E-mail ................................................................................
(5) ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเงินให้แก่สมาคม ดังนี้
เงินค่าสมัคร 40 บาท
เงินค่าบํารุ งรายปี 40 บาท
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ..................................................... บาท
(6) ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการชําระเงินต่างๆให้แก่สมาคมในปี ต่อไป ดังนี้
หักเงินปันผลและ/หรื อเงินเฉลี่ยคืน
จ่ายเป็ นเงินสด
ขอกูเ้ งินกับสหกรณ์ในเดือน พ.ย.
อื่นๆ ระบุ................
......................................................................................................................................................................................................................
(7) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ ........................................................................................................................... เป็ นผูจ้ ดั การศพโดยให้ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบื้องต้นเพื่อจัดการศพ จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ และเข้ าใจวัตถุประสงค์ของข้ อบังคับฯ ตลอดจนเงื่อนไขการปฏิบัติต่างๆของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ทหารเป็ นอย่างดีแล้ ว มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้ อบังคับฯ และเงือ่ นไขดังกล่ าวทุกประการ
โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่ อง
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง จากสถานพยาบาลของรัฐ มีอายุไม่เกิน 30 วัน
6. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผูจ้ ดั การศพ
7. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงินสงเคราะห์
8. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย หรื อกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ..................................................................... ผูส้ มัคร
(......................................................................)
สมาชิก สอ. .............................................จํากัด เลขที่ ..........................
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สสอท. 1
สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ประสานงาน
ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก สสอท. และได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร
ครบถ้วนทั้ง 7 ข้อ พร้อมชําระเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ งรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามข้อบังคับและระเบียบสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร รวมทั้งประกาศ สสอท. เรื่ องรับสมัครสมาชิกสามัญ สสอท. หรื อ การเปิ ดรับสมัครเป็ นกรณี
พิเศษ แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ ........................................................................
(......................................................................)
ผู้รับสมัคร
เจ้ าหน้ าทีศ่ ูนย์ประสานงาน สอ. ..........................................................................
............... / .............. / ..............
________________________________________________________________________________________________________

สํ าหรับกรรมการ สสอท.
อนุมตั ิ รับเข้าเป็ นสมาชิก สสอท. ตั้งแต่วนั ที่ ........................................................
(คราวประชุม เมื่อวันที่ ......................................................................................................................................)
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................................
(.......................................................................)
ตําแหน่ งกรรมการ สสอท.
ประจําศูนย์ประสานงาน สอ. ..........................................................................
............... / .............. / ..............
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สสอท. 3

หนังสื อแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ สมาชิกสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทหาร (สสอท.)
เขียนที่ ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ............................................................
วันที่ ................... เดือน .......................................... พ.ศ. ......................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศเต็ม ........................................................................................................ อายุ ................ ปี
เกิดวันที่ ............... เดือน ....................................... พ.ศ. .................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ...........................................................
เลขสมาชิกสหกรณ์ ......................................................... ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่ ............................................ หมู่ ...................................
ถนน ......................................................... ตําบล ............................................................. อําเภอ .............................................................
จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ์ .......................................... โทรศัพท์ ............................................................
มือถือ ..................................................... ทํางานประจําในตําแหน่ง .........................................................................................................
สถานที่ทาํ งาน ............................................................................................. ตําบล/แขวง .........................................................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ์ ......................................................
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน .................................................................. ต่อ ....................................
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ที่ สสอท. พึงจ่าย โดยจ่ายให้กบั บุคคล ดังต่อไปนี้
1. .................................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น ...............................................
2. .................................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น ...............................................
3. .................................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น ...............................................
4. .................................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น ...............................................
5. .................................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น ...............................................
อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการแสดงเจตนาครั้งนี้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผใู้ ดบังคับ ข่มขู่ หรื อกระทําการใดๆ
ให้ขา้ พเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ ท้ายหนังสื อนี้
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(......................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... เจ้าหน้าที่ผรู้ ับสมัคร
(......................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจ้ ดั การศูนย์ประสานงาน
(......................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... กรรมการ สสอท.
(......................................................)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

*หมายเหตุ ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมละความมัน่ คงของมนุ ษย์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เรื่ องวิธีการจ่ายค่าจัดการศพ หรื อค่าจัดการศพและสงเคราะห์
ครอบครัว การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กําหนดให้บุคคลผูไ้ ด้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามข้อ (2) จะต้องเป็ นบุคคล
ในครอบครัว ดังนี้ 1. สามี ภริ ยา บุตร บิดา มารดา
2. พีน่ ้ องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
3. พี่น้องร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
4. ปู่ ย่ า ตา ยาย
5. ลุง ป้ า น้ า อา
6. ผู้อุปการะเลีย้ งดูหรื อผู้อยู่ในอุปการะเลีย้ งดู (มีหนังสื อรั บรองของทางราชการ)

สสอท. 2

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ ..........................................................
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง ........................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ .............................................................................................................................
ได้ทาการตรวจร่ างกาย นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................... อายุ ................... ปี
ปรากฏว่า
นาย / นาง / นางสาว ..........................................................................................................................................
ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ และปราศจาก
โรคเหล่านี้
(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุ นแรง
(4) โรคมะเร็ งในระยะอันตราย
(5) โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
(6) โรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นอันตราย
สรุ ปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ดังนี้ ..............................................................................................

ลงชื่อ ................................................................
(.............................................................)
แพทย์ผทู ้ าการตรวจร่ างกาย

หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้ข้ ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุตอ้ งออกจากราชการ
(3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

ผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็ นผู้กรอกข้ อมูล
และลงชื�อเป็ นผู้ให้ คาํ ยินยอม

สสอท. 21
หนังสื อให้ คาํ ยินยอมในการหักเงินสงเคราะห์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ............................................................... จํากัด
********************************
วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ................

เรื่ อง

ขอให้หกั เงินสงเคราะห์ชาํ ระหนี้สิน

เรี ยน

นายก สสอท.

สิ่ งที่ส่งมาด้วย สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย/กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํานวน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / ยศเต็ม .......................................................................และคณะรวม ................. คน
อยู่บา้ นเลขที่ ........................ หมู่ ................ ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณี ย ์ ......................................
โทรศัพท์ ................................................................................ ขอให้ทาง สสอท. ทําการหักเงิ นสงเคราะห์เพื่อชําระหนี้ สินของ
นาย / นาง / นางสาว / ยศเต็ม ................................................................................................................................. ซึ่ งเป็ นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ......................................................................... จํากัด เป็ นเงิ นจํานวน ........................................... บาท
(................................................................................................................) และส่ วนที่เหลือให้นาํ มาจัดสรรตามเจตนาการรับเงิ น
สงเคราะห์ตามที่สมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สสอท.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการให้ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(..................................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(..................................................................)

ตรา

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ

(ลงชื่อ) ................................................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(..................................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(..................................................................)
(ลงชื่อ) ................................................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(..................................................................)

(ลงชื่อ) ...................................................................
(..................................................................)
ผู้จดั การสหกรณ์ ฯ
............./............./.............
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