
 
                        ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 

                   เขียนที่ ...................................................................................... 
                   วันที่ ................. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

 ขาพเจา นาย/นาง/น.ส. ............................................................................... สมาชิก  คูสมรสสมาชิก  บุตรสมาชิก  บิดา มารดาสมาชิก สหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด เลขทะเบียนที่ ............................... สัญชาติ .................... เชื้อชาติ .................... ศาสนา .................... อายุ .................... ป 
เกิดวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ........... สถานะ  โสด  สมรส  หมาย ที่อยูปจจุบันเลขที่ .................... หมูที่ ........... หมูบาน ..................................... 

ซอย ................................... ถนน ................................... แขวง/ตําบล ................................... เขต/อําเภอ .......................................... จังหวัด ............................................

รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพทบาน ..................................... มือถือ ..................................... อาชีพ ..................................... เงินเดือน ....................................... 

ตําแหนง .......................................... ภาควิชา/กอง/หนวยงาน .......................................... คณะ/ศูนย/สถาบัน ............................................. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ขอสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอบังคับของ

สมาคมนี้แลว มีความเต็มใจและยินยอมที่จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังนั้นๆ ทั้งที่ออกมากอนหรือหลังการสมัคร หรือมีการแกไขประการใดๆ ถาหาก

ขาพเจาฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังดังกลาว ขาพเจายินยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว โดยไมโตแยงตอสมาคมแตอยางใดโดยส้ินเชิง 

 ขาพเจาขอแสดงเจตนาระบุผูจัดการศพและหรือผูรับเงินสงเคราะห และใหถือวาเปนหนังสือแสดงเจตนาของขาพเจาดวย เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม ขอให

สมาคมจายเงินคาจัดการศพและหรือเงินสงเคราะหที่มีสิทธิ์ไดรับทั้งส้ินดังตอไปนี้ 

๑. คาจัดการศพขอมอบใหผูจัดการศพ ดังนี ้(เปนเงิน ๓๐% ของเงินสงเคราะหทีเ่รียกเก็บได) 

    ๑.๑ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. 

    ๑.๒ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. 

    ๑.๓ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. 

 ๒. หักคาใชจายของสมาคมไมเกินรอยละ ๖ ของเงินสงเคราะหที่เรียกเก็บได 

๓. เงินสงเคราะหสวนที่เหลือหลังจากหักคาจัดการศพ และคาใชจายของสมาคม ขอมอบใหสหกรณฯ ตามจํานวนที่ขาพเจายังมีหนี้สินคางชําระทั้งส้ิน 

    กรณีไมมีหนี้สินกับสหกรณหรือหักหนี้สินแลวคงเหลือเงินสงเคราะห ขอมอบเงินสงเคราะหสวนที่เหลือนี้ใหบุคคล ดังนี้  

       ตามลําดับ    ใหคนละเทาๆ กัน    ตามสวน (ใหระบุสัดสวนรวมแลวตองเทากับ ๑๐๐%) 

     ๓.๑ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

     ๓.๒ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

     ๓.๓ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

     ๓.๔ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

     ๓.๕ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

     ๓.๖ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

     ๓.๗ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

     ๓.๘ ขอมอบให ............................................................................................ เก่ียวของเปน .............................. จํานวน .................................... เปอรเซ็นต 

ขาพเจา (ชื่อ - สกุล ผูยินยอมใหหักเงิน) .......................................................................................... สมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที่ ............................................. 

เก่ียวของเปน  ผูสมัคร  คูสมรสของผูสมัคร  บิดา มารดาของผูสมัคร  บุตรของผูสมัคร ยินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดราย

เดือนของขาพเจา เมื่อไดรับมอบหมายจากสมาคมฯ โปรดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาเปนคาบํารุง คาสงเคราะหศพใหแกสมาคม และถาขาพเจามีหนี้สินตอสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร  จํากัด ข าพเจายินยอมใหสมาคมหักเงินสงเคราะหศพเ พ่ือชําระหนี้พรอมดอกเบ้ียใหแกสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ใหเสร็จส้ินเสียกอนแลวจึงจายเงินที่เหลือใหแกบุคคลที่ระบุไวตอไป    

(ลงชื่อ) ..................................................................................... ผูยินยอมใหหัก 

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

ขาพเจาไดอานขอความดังกลาวขางตนเปนที่เขาใจดแีลว  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญ 

               (ลงชื่อ) ..................................................................................... ผูสมัครและแสดงเจตนา 

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

 
 
 

สําหรับเจาหนาท่ี 

หมายเลขสมาชิก ............................................ 

อนุมัติเปนสมาชิกเมื่อ ..................................... 

สมาชิกภาพสมบูรณเมื่อ ................................. 
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* สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากดั (สส.มอ.) รับรองผูสมคัร * 

     ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครเปน  สมาชิก  คูสมรสสมาชิก  บุตรสมาชิก  บิดา มารดา สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จํากัด จริงและมีคุณสมบัติถูกตองตามขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ทุกประการ 

(ลงชื่อ) ............................................................ สมาชิก สส.มอ. เลขที่ .................         (ลงชื่อ) ............................................................ สมาชิก สส.มอ.เลขที่ .................  

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

***************************************************************************************************************** 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน           

 ๒. ใบรับรองแพทยฉบับจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ 

 ๓. สําเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส (เฉพาะผูสมัครที่เปนคูสมรสของสมาชิก) 

 ๔. สําเนาทะเบียนบานของบุตรที่เปนสมาชิกสอ.มอ. (เฉพาะผูสมัครที่เปนบิดาและมารดาของสมาชิก) 

ผูสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(๑) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 

(๒) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

(๓) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ 

(๔) มีทะเบียนบานถูกตองตามกฎหมาย 

(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ 

(๖) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคเรื้อรังจนรักษาไมหาย 

            (๗) ก. เปนสมาชิกสหกรณ หรือเจาหนาที่ของสมาคม ซ่ึงมีอายุและเง่ือนไขการรับ     

                     สมัครสมาชิกตามที่คณะกรรมการสมาคมกําหนดไวในประกาศของสมาคม หรือ 

     ข. เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ หรือ 

        .เจาหนาที่สหกรณ หรือ 

     ค. เปนคูสมรสของสมาชิก ซ่ึงมีอายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ หรือ 

     ง. เปนบุตรที่ถูกตองตามกฎหมายของสมาชิก ซ่ึงมีอายุไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ หรือ   

     จ. เปนบิดาและมารดาของสมาชิก ซ่ึงมีอายุไมเกิน ๕๕ ปบริบูรณ 

ชําระเงินในการสมัครเปนสมาชิก โดยสมาคมใชวิธีหักจากเงินเดือน ณ ที่จาย กับสมาชิกสหกรณ และออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน 

 เงินคาสมัคร  ๕๐  บาท   

 เงินบํารุงรายป ปละ  ๒๐  บาท   

 เงินสงเคราะหลวงหนา     . ๒๐๐  บาท  

สมาชิกมีหนาที่ตองปฏิบัติดังนี ้

 (๑) ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ของสมาคมและมติคณะกรรมการ 

 (๒) ตองชําระเงินสงเคราะหเม่ือสมาชิกของสมาคมคนใดคนหน่ึงถึงแกความตาย สมาชิกทุกคนมีหนาที่ตองออกเงินสงเคราะห 

                 เพื่อเปนคาจัดการศพ  และสงเคราะหครอบครัวใหแกครอบครัวของสมาชิกที่ตายน้ัน รายละ  ๒๐ บาท โดยสมาคมใชวิธี 

                .หักจากเงินเดือน ณ ที่จาย กับสมาชิกสหกรณ และออกใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน 

 (๓) เก็บรักษาหนังสือสําคัญแสดงการเปนสมาชิกของสมาคมไว ถาหายตองรีบแจงเพื่อขอใบแทนใหมจากสมาคม 

 (๔) การยายที่อยู เปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล แกไขวัน เดือน ป เกิดของสมาชิก ใหยื่นคํารองตอสมาคม ภายใน ๑๕ วันนับแต 

      วันยายเปล่ียนหรือแกไข เพื่อสมาคมจะไดแกไขหลักฐานตางๆ ในทะเบียนใหถูกตอง 

 (๕) แจงความประสงคเปนหนังสือเม่ือตองการเปล่ียนตัวบุคคลตามที่แสดงความจํานงไวในใบสมัคร 



ใบรับรองแพทย 

 
วันที่         เดือน                  พ.ศ.         . 

สวนที่ ๑ ของผูขอรับใบรับรองสุขภาพ 

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว                                               หมายเลขบัตรประชาชน  

สถานที่อยู (ที่สามารถติดตอได)                                                                                                                         . 

โทรศัพท / มือถือ                                                                            ขาพเจาขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังน้ี 

 ๑. โรคประจําตัว    ไมมี  มี (ระบุ)                                                                         . 

 ๒. อุบัติเหตุและผาตัด   ไมมี  มี (ระบุ)                                                                         . 

 ๓. เคยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล  ไมมี  มี (ระบุ)                                                                         . 

 ๔. ประวัติอ่ืนที่สําคัญ                                                                                                                         . 

 

ลงช่ือ                                             (ในกรณเีด็กท่ีไมสามารถรับรองตนเองไดใหผูปกครองลงนามรับรองแทนได) 

 

สวนที่ ๒ ของแพทย 

ขาพเจา นายแพทย / แพทยหญิง                                               ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่                      . 

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ช่ือ                                           ที่อยู                                                                  . 

                                                                                       โทรศัพท / มือถือ                                                  . 

ไดตรวจรางกาย นาย / นาง / นางสาว                                                                                            มีรายละเอียดดังน้ี 

นํ้าหนักตัว               กก.      ความสูง               ซม.       ความดันโลหิต               มม.ปรอท      ชีพจร               ครั้ง / นาที 

สภาพรางกายทั่วไป อยูในเกณฑ  ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ)                                                                                     . 

 ขอรับรองวาบุคคลดังกลาว ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิต

ฟนเฟอน หรือปญญาออน ไมปรากฏอาการของการติดยาเสพติดใหโทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไมปรากฏอาการแสดง

ของโรคตอไปน้ี 

 ๑. โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

 ๒. วัณโรคในระยะอันตราย 

 ๓. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

 ๔. โรคอ่ืนๆ                                                                                                                                    . 

                                                                                                                                                      . 

 สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย                                                                                                   . 

  เห็นสมควรสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 

 

 ลงช่ือ                                             แพทยผูตรวจและออกใบรับรองแพทย 

 
 

หมายเหต ุ  (๑) ตองเปนสถานพยาบาลของรฐั 

  (๒) ตองเปนแพทยซึ่งไดข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  (๓) ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด และคํารับรองน้ีเปนการวินิจฉัยเบื้องตน 

  (๔) ใบรับรองแพทยฉบับน้ี ใหใชได ๑ เดือนนับแตวันที่ตรวจรางกาย 


