
 

 
                                     เลขที� �		/�  หมู่ที� �  ถนนนครอินทร์  ตาํบลบางสีทอง  อาํเภอบางกรวย  จงัหวดันนทบุรี ���&' 
 

ท่ี สส.ชสอ.ว.30/2563  

3 กันยายน 2563 

เรื่อง แก�ไขแบบฟอร�มคำรับรองสุขภาพตนเอง 

เรียน ประธานกรรมการศูนย�ประสานงาน สส.ชสอ. ประจำสหกรณ�ออมทรัพย�ทุกศูนย� 

สิ่งท่ีส0งมาด�วย 1. ประกาศโรคท่ีสงวนสิทธิ์ไม0จ0ายเงินสงเคระห�   จำนวน   1 ฉบับ  
  2. แบบฟอร�มคำรับรองสุขภาพตนเอง.    จำนวน   1  ฉบับ  

 ด�วยมติคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�
แห0งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ชุดที่ 5 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันจันทร�ที่ 31 สิงหาคม 2563  มีมติให�ปรับปรุง
หลักเกณฑ�ในการเป=ดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ให�ผู�สมัครใช�ใบรับรองแพทย�แผนป?จจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐ  ตามกฎหมายว0าด�วย 
     สถานพยาบาล หรือใช�แบบฟอร�มใบรับรองแพทย�ของ สส.ชสอ. 
 2. ให�ผู�สมัครแนบแบบคำรับรองสุขภาพตนเอง โดยให�ผู�สมัครรับรองประวัติการรักษาโรคตามประกาศ
     โรคท่ีสงวนสิทธิ์ไม0จ0ายเงินสงเคราะห� (สิ่งท่ีส0งมาด�วย 1) 
 3. รูปถ0ายสมาชิก ท่ีถ0ายในวันสมัครท่ีศูนย�ประสานงานสหกรณ�ออมทรัพย� พร�อมปริ้นใส0กระดาษ A4 

 กรณีสมาชิกเสียชีวิตภายใน 1 ปG ตามประกาศของ สส.ชสอ. (สิ่งท่ีส0งมาด�วย 1)  ทาง สส.ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม0
จ0ายเงินสงเคราะห�  ทั้งนี้ ขอให�ศูนย�ประสานงานสหกรณ�ออมทรัพย�ประชาสัมพันธ�ให�สมาชิกทราบตามรายละเอียด
ดังกล0าวข�างต�น โดยมีผลต้ังแต0วันท่ี 8 กันยายน 2563 เปIนต�นไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการต0อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายอุทัย  ศรีเทพ) 
อุปนายกสมาคม 

ปฏิบัติหน�าท่ีแทนนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� 
สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห0งประเทศไทย 

 
 
 
 

สส.ชสอ. (ฝLายทะเบียน)  
โทร. 02-496-1048, 02-496-1251-2 
โทรสาร. 02-496-1253 
 



 

 

 

ประกาศ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห�งประเทศไทย 

ท่ี 15/2563 
เรื่อง โรคท่ีสงวนสิทธิ์ไม�จ�ายเงินสงเคราะห� 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด�วยมติคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�
แห0งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ชุดที่ 5 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันจันทร�ที่ 31 สิงหาคม 2563  มีมติให�ปรับปรุง
หลักเกณฑ�ในการเป=ดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ระบุโรคท่ี สส.ชสอ. ขอสงวนสิทธิไม0จ0ายเงินสงเคราะห�ดังนี้ 

 1. โรคมะเร็ง   
 2. โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด          
 3. โรควัณโรคในระยะอันตราย  
 4. โรคเบาหวานข้ันรุนแรง   
 5. โรคเอดส�  
 6. โรคเอสแอลอี (SLE) 
 7. โรคตับแข็ง   
 8. โรคปอดเรื้อรัง  

  9. ภาวะไตวาย (ล�างไต) 

 กรณีสมาชิกเสียชีวิตภายใน 1 ปG หลังจากวันท่ีได�รับสิทธิการเปIนสมาชิก สส.ขสอ. ด�วยโรคตาม ข�อ 1-9  
ทาง สส.ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม0จ0ายเงินสงเคราะห� (กรณีสมัครสมาชิกใหม0ตั้งแต0วันท่ี 8 กันยายน 2563)  ท้ังนี้ ขอให�
ศูนย�ประสานงานสหกรณ�ออมทรัพย�ประชาสัมพันธ�ให�สมาชิกทราบตามรายละเอียดดังกล0าวข�างต�น โดยมีผลตั้งแต0
วันท่ี 8 กันยายน 2563 เปIนต�นไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  3  กันยายน 2563 

           
(นายอุทัย  ศรีเทพ) 
อุปนายกสมาคม 

ปฏิบัติหน�าท่ีแทนนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� 
สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห0งประเทศไทย 

 
 



สส.ชสอ.ส.5 

 

 

แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง 
 

เขียนท่ี .............................................................................. วันที่ .............. เดือน.................................... พ.ศ. ................... 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................................................  

เลขประจำตัวประชาชน            อายุ ................................ ป 

 ขาพเจาขอใหประวัติสุขภาพของขาพเจาเพื่อประกอบการสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ดังนี้ 

 1. มีสุขภาพแข็งแรง 

 2. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ  จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

 3. ไมมีจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ 

 4. ประวัติการรักษาโรคตอไปนี้                    

    (4.1) โรคมะเรง็      ไมมี       มี   ระบุ........................................................................... 

    (4.2) โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด          ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................           

     (4.3) โรควัณโรคในระยะอันตราย          ไมมี       มี   ระบ.ุ..........................................................................          

    (4.4) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง   ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.5) โรคเอดส    ไมม ี      มี   ระบุ...........................................................................           

     (4.6) โรคเอสแอลอี (SLE)              ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.7) โรคตับแข็ง    ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.8) โรคปอดเร้ือรัง                  ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................            

    (4.9) ภาวะไตวาย (ลางไต)   ไมมี       มี   ระบุ...........................................................................                

5. โรครายแรงอ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 
 

 ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวา บันทึกถอยคำดังกลาวที่ไดใหไว ขางตน  เปนความสัตยจริงทุกประการหาก

บันทึกถอยคำที่ไดแจงไวไมตรงกับความเปนจริงหรือเปนเท็จแลว  ขอให สส.ชสอ. ตัดสิทธิ์ใหขาพเจาเปนผูขาด

คณุสมบัติการเปนสมาชิกไดตามมติคณะกรรมการ สส.ชสอ. และขาพเจาตลอดทั้งทายาทหรือผูรับเงินสงเคราะหของ

ขาพเจาจะไมขอรับสิทธิ์และใชสิทธิ์ใดๆ ในการท่ีไดรับเงินสงเคราะหตามท่ีกำหนด เมื่อขาพเจาไดเสียชีวิตตามขอ 

(4.1)-(4.9) ทั้งสิ้น 

 ขาพเจาไดรับทราบเงื่อนไขและขอกำหนดแลววาภายใน 1 ปนับแตที่ สส.ชสอ. มีมติรับขาพเจาเปนสมาชิกแลว 

หากขาพเจาเสียชีวิตไปกอนครบกำหนด 1 ป ทาง สส.ชสอ. จะไมจายเงินสงเคราะหใหผูรับเงินสงเคราะห 

 ขาพเจายินยอมเปดเผยประวัติสุขภาพของขาพเจา และขอมอบอำนาจให สส.ชสอ. ขอประวัติการรักษาของ

ขาพเจาจากสถานพยาบาลที่เกี่ยวของได 

 ขอรับรองวาเปนความสัตยจริง ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ ......................................................................................... 

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

(ผูสมัครสมาชิก สส.ชสอ.) 
 

ลงชื่อ .......................................................................               ลงชื่อ .............................................................................  

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

             พยาน/เจาหนาที่ศนูยประสานงาน                                         พยาน/ผูมชีื่อรับเงินสงเคราะห 
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