กสธท. 1

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
(เริ่ มใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป)
 1. สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน พร้อมรับรอง
สาเนา
 2. สาเนาหนังสือสาคัญ สสธท. พร้อมรับรองสาเนา
 3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง มีอายุไม่เกิ น 30 วัน
(ตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ กสธท.)

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

สมาชิก........................................

ใบสมัครสมาชิ ก
กองทุนสวัสดิ การสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
เขียนที.่ .........................................................................................
วันที.่ ................เดือน...........................................พ.ศ...........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อายุ...........ปี
เลขประจาตัวประชาชน     
เกิดวันที.่ ........................เดือน...................................................พ.ศ. ..............................
1. เลขทะเบียนสมาชิก สสธท. ที.่ ..............  สหกรณ์ออมทรัพย์................................ จากัด  สมัครตรง กสธท.
 เป็ นสมาชิกสามัญ สสธท.  เป็ นเจ้าหน้าที่ กสธท.  เป็ นเจ้าหน้าที/่ คณะกรรมการ ชสอ.
 เป็ นสมาชิกสมทบ สสธท. ( ) คูส่ มรส ( ) บุตร
2. สถานติดต่อทีอ่ ยูบ่ า้ นเลขที.่ .............หมูท่ .่ี ..........ซอย.......................................ถนน..............................................
ตาบล (แขวง)...........................................อาเภอ (เขต)............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์บา้ น..........................................โทรศัพท์มอื ถือ..........................................................
3. ขอสมัครเป็ นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
4. การชาระเงินค่าสมัครและเบี้ยประกัน ดังนี้
4.1 การชาระเงินครัง้ แรกเริม่ สมัคร เป็ นเงิน.........................บาท (ค่าสมัคร 100 บาท และเบีย้ ประกัน.............................บาท)
4.2 การชาระเงินครัง้ ต่อไป ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั และชาระเงินเบีย้ ประกันต่ออายุ กสธท. ดังนี้
 ชาระเป็ นเงินสดที่ กสธท. หรือศูนย์ประสานงาน กสธท.
 นาชาระเอง / โอนเข้า ระบบ KTB teller payment ของธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุ รี ชื่อบัญ ชี กองทุ น
สวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี 108-6-09065-9 ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท (รหัสหน่วยงาน/
Company code : 92778)
 ชาระจากเงินปนั ผล เฉลีย่ คืน จากสหกรณ์ตน้ สังกัด
5. หากข้าพเจ้าเสียชีวติ ข้าพเจ้า ยินยอมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้สหกรณ์ ตน้ สังกัด เพื่อชาระหนี้ของข้าพเจ้า (กรณี
สหกรณ์ ต้นสังกัดเป็ นศูนย์ประสานงาน) และส่วนที่เหลือมอบให้บุคคล ตามที่กาหนดไว้ในใบสมัครหรือหนังสือเปลีย่ นแปลงของ
สมาคม สสธท.
6. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า เมือ่ คณะกรรมการอนุ มตั ใิ ห้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
ของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ทุกประการ และจะส่งเสริม สนับสนุ น กสธท. ให้เจริญรุ่งเรือง
ยิง่ ๆ ขึน้ ไป
7. ข้าพเจ้า...........................................................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง (ไม่ป่วยเป็ นโรคมะเร็งทุก
ชนิ ด ทุ กระยะ เป็ นต้ น) ณ วันสมัคร ตามข้ อบังคับ 9(2) หากข้ าพเจ้ ารู้แล้ วละเว้ นเสี ยไม่ เปิ ดเผยข้ อความจริ ง หรื อแถลงข้ อความนั ้น
เป็ นความเท็จ ข้าพเจ้ายิ นยอม ให้ กสธท. ใช้สิทธิ ตดั รายชื่อพ้นสมาชิ กภาพ กสธท. ตามข้อบังคับข้อ 14(1) (3) ได้

ได้ตรวจสอบแล้ว
เป็นสมาชิก สสธท. ทะเบียนเลขที.่ .....................จริง
………………………………………………..
(
)
เจ้าหน้าที่ศูนย์/กสธท.

ลงชือ่ ……………..……….....................ผูส้ มัคร
(………………..…..……………….)

ลงชือ่ ………………….......................กรรมการสหกรณ์/เจ้าหน้าทีต่ น้ สังกัด
(..…………………..………...……..)
ความเห็นของกรรมการกองทุนฯ พิ จารณารับเป็ นสมาชิ ก ( ) อนุ มตั ิ ( ) ไม่อนุ มตั ิ
อาศัยข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 ข้อ 43 ตามมติทป่ี ระชุมครัง้ ที.่ ....................วันที.่ ..........................
ลงชื่อ……………….....................………...ประธานกองทุนฯ / หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
(…………………………….....…)

ตราประทับ
สถานพยาบาล
ของรัฐ
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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
ั ่ อน ไม่สมประกอบ
 (3) ไม่มจี ติ ฟนเฟื
(4) ไม่มีประวัติการรักษาโรคเหล่านี้ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งนี้
 (4.1) โรคมะเร็งทุกชนิ ด ทุกระยะ
 (4.2) โรคหัวใจ
 (4.3) โรควัณโรคในระยะอันตราย
 (4.4) โรคเบาหวานขัน้ รุนแรง
 (4.5) โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
 (4.6) โรคร้ายอืน่ ๆ ระบุ...........................................................
(5) มีโรคร้ายแรงอื่นๆ ระบุ...........................................................
ลงชือ่ ....................................................................
(..................................................................)
แพทย์ผทู้ าการตรวจร่างกาย
หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์แผนปจั จุบนั ชัน้ หนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(2) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ทีต่ รวจร่างกาย
(3) หากพบว่าเป็ นโรค ตาม ข้อ (4) (5) หรือตามที่ คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย
กองทุนฯ จะไม่รบั เป็ นสมาชิ ก
(4) ให้ผ้สู มัครใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่ กองทุนฯกาหนดนี้ เท่านัน้ เพื่อประกอบการสมัคร
เป็ นสมาชิก กสธท. เริม่ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 เป็ นต้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า........................................................................ ......................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่เป็ นโรคตาม
ข้อ (4) (5) และยิ นยอมเปิ ดเผยประวัติการรักษาพยาบาลของข้าพเจ้า โดยให้ กสธท. ขอประวัติการรักษาในสถานพยาบาล
ที่ เกี่ ยวข้ องได้ หากข้าพเจ้ารู้อ ยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิ ดเผยข้อความจริง หรือ แถลงข้อความนัน้ เป็ นความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้
กสธท. ใช้สทิ ธิตดั รายชื่อพ้นสมาชิกภาพ กสธท.ตามข้อบังคับ ข้อ 14(1) (3) ได้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..................................................................(ผูส้ มัครสมาชิก กสธท.)
ตัวบรรจง(...................................................................)

