กสธท. 1

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
(เริ่ มใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป)
 1. ส าเนาบั ต รข้ า ราชการหรื อ บั ต รประชาชน
พร้อมรับรองสาเนา
 2. สาเนาหนังสือสาคัญ สสธท. พร้อมรับรองสาเนา
 3. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ ง มีอายุไม่เกิ น 30 วัน
(ตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ กสธท.)

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

ใบสมัครสมาชิ ก สมาชิก........................................
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./สสธท.  เป็ นกรรมการ/ผูต้ รวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าที่ ชสอ.
 เป็ นสมาชิกสมทบ สสธท. (ประเภทสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์) ทีเ่ ป็ นพนักงานราชการ/พกส./ลูกจ้างชัวคราว
่
ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
 เป็ นสมาชิกสมทบคูส่ มรส สสธท./สมทบบุตร สสธท. ที่ประกอบอาชีพ (โปรดระบุ)..................................................
ยกเว้นอาชีพเกษตรกร รับจ้างทัวไป
่ และผูท้ ี่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
2. สถานทีอ่ ยู่ (ในการจัดส่งเอกสาร) บ้านเลขที.่ ...............หมูท่ .่ี ...............ซอย..........................ถนน..................................
ตาบล (แขวง)..............................................อาเภอ (เขต)................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์บา้ น............................................โทรศัพท์มอื ถือ................................................................
3. ขอสมัครเป็ นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
4. การชาระเงินค่าสมัครและเบี้ยประกันชีวติ ดังนี้
4.1 การชาระเงินครัง้ แรกเริม่ สมัคร เป็ นเงิน.......................บาท (ค่าสมัคร 100 บาท และเบีย้ ประกันชีวติ .......................บาท)
4.2 การชาระเงินครัง้ ต่อไป ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั และชาระเงินเบีย้ ประกันต่ออายุ กสธท. ดังนี้
 ชาระเป็ นเงินสดที่ กสธท. หรือศูนย์ประสานงาน กสธท.
 นาชาระเอง / โอนเข้าระบบ KTB teller payment ของธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี กองทุ น
สวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รหัสหน่วยงาน/Company Code : 92778 ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท
 ชาระจากเงินปั นผล เฉลีย่ คืน จากสหกรณ์ตน้ สังกัด
5. หากข้าพเจ้าเสียชีวติ ข้าพเจ้ายินยอมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ให้สหกรณ์ตน้ สังกัด เพื่อชาระหนี้ของข้าพเจ้า (กรณี สหกรณ์
ต้นสังกัดเป็ นศูนย์ประสานงาน) และส่วนทีเ่ หลือมอบให้บุคคล ตามทีก่ าหนดไว้ในใบสมัครหรือหนังสือเปลีย่ นแปลงของสมาคม สสธท.
6. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า เมื่อคณะกรรมการอนุ มตั ใิ ห้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามระเบียบและประกาศของ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ทุกประการ และจะส่งเสริม สนับสนุ น กสธท. ให้เจริญรุง่ เรืองยิง่ ๆ ขึน้ ไป
7. ข้าพเจ้า............................................................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง (ไม่เคยมีประวัติ
การรักษาโรคตามใบรับรองแพทย์ที่ กสธท. กาหนด) มาก่อนวันสมัคร ตามระเบียบ กสธท. ข้อ 9.3 หากข้ าพเจ้ารู้แล้ ว
ละเว้นเสี ยไม่เปิ ดเผยข้อความจริ ง หรือแถลงข้ อความนั น้ เป็ นความเท็จ ข้ าพเจ้ายิ นยอม ให้ กสธท. ใช้ สิทธิ์ ตัดรายชื่ อ
พ้นสมาชิ กภาพ กสธท. ตามระเบียบ กสธท. ข้อ 14 (1) (3) และ (7) ได้
ได้ตรวจสอบแล้ว
เป็ นสมาชิก สสธท. ทะเบียนเลขที.่ .....................จริง
………………………………………………..
(
)
เจ้าหน้าที่ศูนย์/กสธท.

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

ลงชือ่ ………………….......................กรรมการสหกรณ์/เจ้าหน้าทีต่ น้ สังกัด
(..…………………..………...……..)
ความเห็นของกรรมการกองทุนฯ พิ จารณารับเป็ นสมาชิ ก ( ) อนุ มตั ิ ( ) ไม่อนุ มตั ิ
อาศัยระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ข้อ 44 ตามมติทป่ี ระชุมครัง้ ที.่ ....................วันที.่ ...........................
ลงชื่อ……………….....................………...ประธานกองทุนฯ / หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
(…………………………….....…)

