โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 1. สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน พร้อม
รับรองสาเนา
 2. สาเนาหนังสือสาคัญ สสธท. พร้อมรับรองสาเนา
 3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
(ตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ กสธท.)

กสธท. 1
เลขทะเบียนสมาชิ ก กสธท. ......................

ใบสมัครสมาชิก
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
เขียนที.่ .............................................................................................
วันที.่ ................เดือน...........................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................อายุ.......................ปี
เลขประจาตัวประชาชน             
เกิดวันที่..................... เดือน............................................................ พ.ศ. .........................
1. เลขทะเบียนสมาชิก สสธท. ที่ ............  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จากัด สมัครตรง กสธท.
 เป็นสมาชิกสามัญ สสธท.  เป็นเจ้าหน้าที่ กสธท.  เป็นเจ้าหน้าที/่ คณะกรรมการ ชสอ.
 เป็นสมาชิกสมทบ สสธท. ( ) คู่สมรส ( ) บุตร
2. สถานที่ติดต่อที่อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่...............ซอย...........................................ถนน...........................................
ตาบล (แขวง)........................................... อาเภอ (เขต)..................................................... จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท์บ้าน.................................................. โทรศัพท์มือถือ..................................................
3. ขอสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
4. การชาระเงินค่าสมัครและเบี้ยประกัน ดังนี้
4.1 การชาระเงินครั้งแรกเริ่มสมัคร เป็นเงิน................บาท (ค่าสมัคร 100 บาท และเบี้ยประกัน.................บาท)
4.2 การชาระเงินครั้งต่อไป ข้าพเจ้ายินยอมให้หักและชาระเงินเบี้ยประกันต่ออายุ กสธท. ดังนี้
 ชาระเป็นเงินสดที่ กสธท. หรือศูนย์ประสานงาน กสธท.
 นาชาระเอง / โอนเข้าระบบ KTB teller payment ของธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี กองทุน
สวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เลขที่บัญชี 108-6-09065-9 ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท (รหัสหน่วยงาน/
Company code : 92778)
 ชาระจากเงินปันผล เฉลี่ยคืน จากสหกรณ์ต้นสังกัด
5. หากข้าพเจ้าเสียชีวิต ข้าพเจ้ายินยอมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้สหกรณ์ต้นสังกัด เพื่อชาระหนี้ของข้าพเจ้า (กรณี
สหกรณ์ต้นสังกัดเป็นศูนย์ประสานงาน) และส่วนที่เหลือมอบให้บุคคล ตามที่กาหนดไว้ในใบสมัครหรือหนังสือเปลี่ยนแปลงของ
สมาคม สสธท.
6. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า เมื่อคณะกรรมการอนุมัติให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขไทย ทุกประการ และจะส่งเสริม สนับสนุน กทธท. ให้เจริญรุ่งเรือง
ยิ่งๆ ขึ้นไป
7. ข้าพเจ้า..........................................................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (ไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งทุก
ชนิดทุกระยะ เป็นต้น) ณ วันสมัคร ตามข้อบังคับ 9(2) หากข้าพเจ้ารู้แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความนั้น
เป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กสธท. ใช้สิทธิตัดรายชื่อพ้นสมาชิกภาพ กสธท. ตามข้อบังคับ 14(1) (3) ได้
ได้ตรวจสอบแล้ว
เป็นสมาชิก สสธท. ทะเบียนเลขที่...........................จริง

ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
(................................................)
..................................................................................
ลงชื่อ................................................กรรมการสหกรณ์/เจ้าหน้าที่ต้นสังกัด
(................................................................................)
เจ้าหน้าที่ศูนย์/กสธท.
(................................................)
ความเห็นของกรรมการกองทุนฯ พิจารณารับเป็นสมาชิก ( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ

อาศัยข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ตามมติที่ประชุมครั้งที่.......วันที่...............

ลงชื่อ................................................ประธานกองทุนฯ / หรือผู้ได้รับมอบหมาย
(................................................)

ตราประทับ
สถานพยาบาล
ของรัฐ

กสธท. 2

ใบรับรองแพทย์
สถานทีต่ รวจ......................................................................................................
วันที.่ ....................เดือน.......................................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง.....................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที.่ ......................................................................................................................................
ได้ทาการสอบประวัตแิ ละตรวจร่างกาย นาย / นาง / นางสาว............................................................................ อายุ....................ปี
เลขประจาตัวประชาชน      ปรากฏว่า
นาย / นาง / นางสาว…………………………………………………………………………………………….........................
 (1) มีสขุ ภาพแข็งแรง
 (2) ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
 (3) ไม่มจี ติ ฟั น่ เฟื อน ไม่สมประกอบ
(4) ประวัติการรักษาโรคต่อไปนี้ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งนี้
ไม่มี
มี
(4.1) โรคมะเร็ง

 ระบุ...................................................................................
(4.2) โรคหัวใจ

 ระบุ...................................................................................
(4.3) โรควัณโรค

 ระบุ...................................................................................
(4.4) โรคปอดเรือ้ รัง

 ระบุ...................................................................................
(4.5) โรคเบาหวานขัน้ รุนแรง

 ระบุ...................................................................................
(4.6) ภาวะไตวาย

 ระบุ...................................................................................
(4.7) โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง

 ระบุ...................................................................................
(4.8) โรคตับแข็ง

 ระบุ...................................................................................
(5) มีโรคร้ายแรงอื่นๆ ระบุ........................................................................................................................................
ความเห็นแพทย์............................................................................................................................. ...............................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(..................................................................)
แพทย์ผทู้ าการตรวจร่างกาย
หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์แผนปั จจุบนั ชัน้ หนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(ระบุทอ่ี อกเป็ นสถานพยาบาลของรัฐ)
(2) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ทีต่ รวจร่างกาย
(3) หากพบว่าเป็ นโรค ตาม ข้อ (4) (5) หรือตามที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย กองทุนฯ จะไม่รบั เป็ นสมาชิ ก
(4) ให้ผ้สู มัครใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่กองทุนฯกาหนดนี้ เท่านัน้ เพื่อประกอบการสมัครเป็ นสมาชิก กสธท.
เริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า.............................................................................................. ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่เป็ นโรคตาม ข้อ (4) (5)
และยิ นยอมเปิ ดเผยประวัติการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้า โดยให้ กสธท. ขอประวัติการรักษาในสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องได้
หากข้าพเจ้าละเว้น ที่จะเปิ ดเผยความจริง เกี่ยวกับ โรคประจ าตัว หรือ แถลงข้อ ความอันเป็ น เท็จ ให้ถือ ว่าข้าพเจ้าไม่มี
สมาชิกภาพ กสธท. มาตัง้ แต่ตน้ ตามข้อบังคับข้อ 14(1) (3) ได้
(ลงชื่อ)..................................................................(ผูส้ มัครสมาชิก กสธท.)
ตัวบรรจง(...................................................................)

