
เอกสารผู้สมัคร
1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 1  ใบ

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1  ใบ

3. ใบรับรองแพทย์จาก ร.พ.ของรัฐบาล อายุไม่เกนิ 30 วนั 1  ใบ

4. ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบ ค.ร.2, ใบหย่า, ใบมรณบัตร  (ถ้าม)ี 1  ใบ

5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบเปลี่ยนค าน าหน้า  (ถ้าม)ี 1  ใบ

6. ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิกตอนสมัคร ณ สอ.ครูชลบุรี จ ากัด

เอกสารผู้รับเงนิสงเคราะห์
1. ส าเนาบัตรประชาชน ( ผู้รับเงินสงเคราะห์รับรองส าเนา ) 1  ใบ

( เด็กชาย และ เด็กหญงิ ใช้ส าเนาสูติบัตร )

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้รับเงินสงเคราะห์รับรองส าเนา ) 1  ใบ

หมายเหตุ : ผู้รับเงินสงเคราะห์จะต้องลงช่ือเป็น พยาน  ในหน้า สส.ชสอ.ส. 5

แบบค ารับรองสุขภาพตนเอง 

เกิดปี
พ.ศ.

4,840 ไม่เกิน 55 ปี 2510

หมายเหตุ  ค่าสมัคร 20.-บาท ค่าบ ารุงรายปี 20.-บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800.-บาท รวมเป็นเงิน 4,840.-บาท

ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ากดั
55/99  ม.3  ถ.สุขุมวทิ  ต.เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  20000

ระยะเวลารับสมัคร ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

โทร.098-8493759

เอกสารประกอบการสมคัร "ชุมนุมฯ"

ปฏิทนิการรับสมคัรสมาชิก " ชุมนุมฯ "

* ระบุผู้รับเงนิสงเคราะห์กี่คน ต้องใช้ทุกคน *

จ ากดัอายุ

* ผู้รับเงนิสงเคราะห์ ต้องลงช่ือในใบสมัครหน้า ส.2/2 ทุกคน *

วนัและเวลาท าการ 1 ม.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565

ตัวอย่าง
การกรอกใบสมัคร

https://shorturl.asia/j1zcC

https://shorturl.asia/j1zcC


    สส.ชสอ.  ส.1/1 (สามัญ) 
 
 
 

                                                         เลขฌาปนกิจ............................................ 
                           รอบการสมัคร .............../......................... 
 

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ 
 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
       เขียนท่ี............................................................................. 
       วันที.่................เดือน............................พ.ศ. ................... 
(1) ข้อมูลสมาชิก 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน               
เกิดวันที.่.........................เดือน.............................................พ.ศ..............................   อายุ ..................ปี   เพศ        ชาย         หญิง        

สถานภาพ       โสด        สมรส คู่สมรสช่ือ..........................................................................................................       หย่า หรือ หม้าย 

สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ .......................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก ......................... 

(2) ข้อมูลด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่  เป็น 
 ครู   สาธารณสุข             ทหาร             ต ารวจ              ราชการ             รัฐวิสาหกิจ             ประกอบการ 
 
        สังกดั...............................................หน่วยงาน.................................................ด ารงต าแหน่ง..................................................... 
 

(3)  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
บา้นเลขท่ี ........................หมู่ท่ี ...........................ซอย .....................................................ถนน ......................................................... 
ต าบล (แขวง) ..............................................อ าเภอ (เขต) ................................................จงัหวดั ....................................................... 
รหสัไปรษณีย ์.................................. 
(4) ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ 
บา้นเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........................ซอย.....................................................ถนน......................................................... 
ต าบล (แขวง) ..............................................อ าเภอ (เขต) ................................................จงัหวดั ...................................................... 
รหสัไปรษณีย ์.................................. 
โทรศพัทบ์า้น............................โทรศพัทท่ี์ท างาน..............................โทรศพัทมื์อถือ.............................E-Mail …………………. 
(5) การช าระเงิน 
  (5.1) การช าระเงินค่าสมคัรสมาชิกคร้ังแรก  จ านวน   4,840  บาท ดงัน้ี 
       ช าระเป็นเงินสด                                          ช าระจากการเพ่ิมเงินในการกูส้ามญั/กูฉุ้กเฉิน 
 (5.2) การช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้รายปีคร้ังต่อไป โดยให้สหกรณ์หกัจาก   ดงัน้ี 
  ช าระเป็นรายปี  (12 งวด)                             ช าระจากเงินปันผล,เฉล่ียคืน 
  ช าระเป็นราย 3 เดือน (4 งวด)                       ช าระจากการเพ่ิมเงินในการกูส้ามญั/กูฉุ้กเฉิน 
         ช าระเป็นราย 6  เดือน (2 งวด)                      ช าระจากการเก็บเงินล่วงหนา้ จากเงินกูส้ามญั 
                          ช าระจากบญัชีโครงการฝากเพื่อสวสัดิการ/เงินฝากในสหกรณ์สมาชิก    
 

             ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจวัตถปุระสงค์ของข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเง่ือนไขดังกล่าวทุกประการ 
 

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

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

เอกสารประกอบ : 
1. ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
4. ใบส าคญัการเปลี่ยน ช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
5. ใบรับรองแพทยข์องรัฐฉบบัจริง  มีอายไุม่เกิน 30 วนั 
6. ส าเนาบตัรและส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงินสงเคราะห์ 
7. แบบรายงานสุขภาพตนเอง 

สมัครผ่าน 

    ศูนย์ประสานงาน 
    ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด 

 

              

      





                

 
หนังสือให้ค ายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 

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

 

 1.ข้าพเจ้า.....................................................................อาย.ุ.............ปี  เกิดวนัท่ี..........เดือน................พ.ศ............. 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์...................................................................................... .......เลขทะเบียนสมาชิก................ 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี........ถนน...........................ต าบล..............................อ าเภอ..................................
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................มือถือ....................................
ท างานประจ าในต าแหน่ง.....................................................สถานท่ีท างาน..........................................................................
ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..........................
โทรศพัทท่ี์ท างาน...........................................ต่อ............... 
 2.หากขา้พเจา้ถึงแก่ความตาย ขา้พเจา้ขอมอบสิทธิให ้............................................................................................ 
บตัรประชาชน...................................................................เก่ียวขอ้งเป็น................................. . เป็นผูจ้ดัการศพของขา้พเจา้ 
 3. ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะหท่ี์ สส.ชสอ. พึงจ่าย หลงัจากหักเงินค่าจดัการศพให้บุคคลท่ีระบุไว้
และยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพย.์..............................................................................................จ ากดั  หกัเงินเพื่อช าระหน้ี
ใหเ้สร็จส้ินเท่ากบัจ านวนหน้ีสินท่ีขา้พเจา้ผกูผนัอยูใ่นขณะนั้นเป็นอนัดบัแรก (ถา้มี) ส่วนท่ีเหลือขอมอบใหบุ้คคล ดงัต่อไปน้ี 
      3.1 ....................................................................................................บตัรประชาชน............................................... 
      ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้........................................................................................................................................... 
      เบอร์โทร......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น..................................................................................... 
      3.2 ....................................................................................................บตัรประชาชน............................................... 
      ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้........................................................................................................................................... 
      เบอร์โทร......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น..................................................................................... 
      3.3 ....................................................................................................บตัรประชาชน............................................... 
      ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้........................................................................................................................................... 
      เบอร์โทร......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น..................................................................................... 
      3.4 ....................................................................................................บตัรประชาชน............................................... 
      ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้........................................................................................................................................... 
      เบอร์โทร......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น..................................................................................... 
      3.5 ....................................................................................................บตัรประชาชน............................................... 
      ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้........................................................................................................................................... 
      เบอร์โทร......................................................  เก่ียวขอ้งเป็น..................................................................................... 
 อน่ึง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาคร้ังนีเ้ป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่ หรือกระท าการใดๆ 
ให้ข้าพเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ ท้ายหนังสือนี้ 
(ลงช่ือ) .............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม       (ลงช่ือ) ..........................................พยาน 

(ลงช่ือ) .........................................ผูจ้ดัการ/จนท.ศูนยป์ระสานงาน  (ลงช่ือ) ..............................................ประธานศูนยป์ระสานงาน 

สส.ชสอ. ส.2/1 (สามัญ) 
 





สส.ชสอ.ส.5 
 ( 30 ก.ย. 63 ) 

 
 

แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง 
 

เขียนท่ี .............................................................................. วันท่ี .............. เดือน.................................... พ.ศ. ................... 
 ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................................  
เลขประจำตัวประชาชน            อายุ ................................ ป% 
 ข�าพเจ�าขอให�ประวัติสุขภาพของข�าพเจ�าเพ่ือประกอบการสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ดังนี้ 
 1. มีสุขภาพแข็งแรง 
 2. ไม3เป4นผู�มีกายทุพพลภาพ  จนไม3สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 
 3. ไม3มีจิตฟ:;นเฟ<อน  ไม3สมประกอบ 
 4. ประวัติการรักษาโรคต�อไปนี้                    

    (4.1) โรคมะเร็ง      ไม3มี       มี   ระบุ........................................................................... 
    (4.2) โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด          ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................           

     (4.3) โรควัณโรคในระยะอันตราย          ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................          
    (4.4) โรคเบาหวานข้ันรุนแรง   ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................            
    (4.5) โรคเอดสA    ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................           

     (4.6) โรคเอสแอลอี (SLE)              ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................            
    (4.7) โรคตับแข็ง    ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................            
    (4.8) โรคปอดเรื้อรัง                  ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................            
    (4.9) ภาวะไตวาย (ล�างไต)   ไม3มี       มี   ระบุ...........................................................................                
5. โรคร�ายแรงอ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 

 

 ข�าพเจ�าขอรับรองและยืนยันว3า บันทึกถ�อยคำดังกล3าวท่ีได�ให�ไว� ข�างต�น  เป4นความสัตยAจริงทุกประการหาก
บันทึกถ%อยคำท่ีได%แจ%งไว%ไม�ตรงกับความเป+นจริงแล%ว  ขอให% สส.ชสอ. ตัดสิทธิให%ข%าพเจ%าเป+นผู%ขาดคุณสมบัติการ
เป+นสมาชิกได%ตามมติคณะกรรมการ สส.ชสอ. ข%าพเจ%าและผู%รับเงินสงเคราะห2ของข%าพเจ%าจะไม�ขอรับสิทธิและใช%
สิทธิใดๆ ในการท่ีได%รับเงินสงเคราะห2ตามท่ีกำหนด เม่ือข%าพเจ%าได%เสียชีวิตตามข%อ (4.1)-(4.9) ท้ังส้ิน 
 ข�าพเจ�าได�รับทราบเง่ือนไขและข�อกำหนดแล�วว3าภายใน 1 ป%นับแต3ท่ี สส.ชสอ. มีมติรับข�าพเจ�าเป4นสมาชิกแล�ว 
หากข�าพเจ�าเสียชีวิตไปก3อนครบกำหนด 1 ป% ทาง สส.ชสอ. จะไม3จ3ายเงินสงเคราะหAให�ผู�รับเงินสงเคราะหA 
 ข�าพเจ�ายินยอมเปJดเผยประวัติสุขภาพของข�าพเจ�า และขอมอบอำนาจให� สส.ชสอ. ขอประวัติการรักษาของ
ข�าพเจ�าจากสถานพยาบาลท่ีเก่ียวข�องได� 
 ขอรับรองว3าเป4นความสัตยAจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว�เป4นหลักฐาน 

ลงชื่อ ......................................................................................... 
ตัวบรรจง (.................................................................................) 

(ผู�สมัครสมาชิก สส.ชสอ.) 
 

ลงชื่อ .......................................................................               ลงชื่อ .............................................................................  
ตัวบรรจง (..............................................................)               ตัวบรรจง (.....................................................................) 
             พยาน (เจ�าหน�าท่ีศูนยAประสานงาน)                                         พยาน (ผู�มีชื่อรับเงินสงเคราะหA) 

              



ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากดั 
สมาคมฯ ครูไทย  /  สมาคมฯ ชุมนุมฯ 

 

 
 

เร่ือง  การหกัเก็บเงินคงสภาพล่วงหนา้รายเดือน เพื่อคงสภาพสมาชิก 
เรียน  สมาชิกศูนยป์ระสานงานฯ สมาคมฯ ครูไทย / สมาคมฯ ชุมนุมฯ ทุกท่าน 
 ตามท่ีท่านไดส้มคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครูไทย / สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ชุมนุมฯ ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั นั้น 
 สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัใหส้มาชิก สามารถช าระเงินคงสภาพล่วงหนา้เป็นรายเดือนได ้โดยช าระเดือนละ 
400.- บาท  กรณีเป็นสมาชิก 2 สมาคมฯ ช าระเดือนละ 800.- บาท เวน้แต่งวดสุดทา้ย จะหักตามยอดคงเหลือ     
ท่ีจ่ายจริง 
 
หมายเหตุ : ส าหรับสมาชิกท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงการส่งเงินสมาคมฯ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง   
                  มิฉะนั้นจะถอืว่าคงเดิม 
 

 
 

 

หนังสือยินยอมให้หกัเงนิ 

 เรียน ประธานศูนยป์ระสานงาน สมาคมฯ ครูไทย / สมาคมฯ ชุมนุมฯ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั 
 

 ขา้พเจา้.......................................................................เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ........................ 
สังกดั / โรงเรียน................................................................................จงัหวดั ชลบุรี โทร. ................................... 
มีความยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ หกัเงินและน าส่งใหศู้นยป์ระสานงานฯ สมาคมฯ ครูไทย / สมาคมฯ ชุมนุมฯ ดงัน้ี 
 

      หกัจากเงินเดือน (ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้) ตั้งแต่เดือน ............................................................... 
      หกัจากเงินปันผล - เฉล่ียคืน ตั้งแต่ปี .......................................................................................... 
      ฝากเก็บจาก........................................................................................................ ผูใ้หค้  ายนิยอม 
      เลขทะเบียน สอ. ............................โดยวิธี................................................................................. 
      อ่ืน ๆ........................................................................................................................................... 
          ........................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ ........................................................................................................................................... 
 

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

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

             วนัท่ี   .........../............../............                                              วนัท่ี   .........../............../............. 
 

  สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 098-8493759 และ 038-111092-6 ต่อ 101 

25....... (เพื่อคงสภาพปี 25....... เป็นตน้ไป) 
25....... 




