โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข*อมูลให*ครบทุกช(องเอกสารประกอบ

1
เลขประจําตัวสมาชิก. ............................

1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
5. ใบรับรองแพทย,ฉบับจริง มีอายุไม&เกิน 30 วัน
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห,
7. กรณี ส มาชิ ก สมั ค รตรง ตองมี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น งวดสุ ด ทายหรื อ
ใบรับรองของสหกรณ,ตนสังกัด

ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ / สมทบ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขียนที่..............................................................................
วันที่.............เดือน................................... พ.ศ. .........................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อายุ.................ป
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่...........เดือน.................................... พ.ศ. ............... คู&สมรสชื่อ............................................................................
(1)
สมาชิกสามัญของสหกรณ,ออมทรัพย,..............................................................จํากัด เลขทะเบียนที่.....................
สมทบสหกรณ,ออมทรัพย,.................................................................................จํากัด เลขทะเบียนที่....................
(2) ดํารงตําแหน&ง............................................................................หรือปฏิบัติหนาที่.......................................................
สถานที่ปฏิบัติงาน / ชื่อหน&วยงาน..............................................................................................................................
ตําบล (แขวง).........................................................อําเภอ (เขต).................................................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย,..........................โทรศัพท, (ที่ทํางาน).........................................
(3) สถานที่อยู( (ตามทะเบียนบ*าน)
บานเลขที่...........................หมู&ที่.............. ซอย.....................................ถนน..............................................................
ตําบล (แขวง).............................................อําเภอ (เขต)............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย,......................... โทรศัพท,บาน..................................................โทรศัพท,มือถือ.....................................
(4) การชําระเงิน ดังนี้
4.1 การชําระเงินครั้งแรก
ค&าสมัครสมาชิกครั้งแรก เป:นเงิน 100 บาท
เงินค&าเบี้ยประกันชีวิต............................................ บาท
รวมชําระเงินครั้งนี้ เป:นเงิน.................................... บาท (....................................................................)
4.2 การชําระเงินครั้งต&อไป ขาพเจายินยอมใหหักและชําระเงินค&าเบี้ยประกันชีวิต ดังนี้
ชําระเป:นเงินสดที่ศูนย,ประสานงานกองทุนสวัสดิการฯ (สหกรณ,ตนสังกัด)
ชําระเงินเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เลขที่บัญชี...................................................................
ชําระจากการหักเงินป@นผล เฉลี่ยคืน จากสหกรณ,ตนสังกัด
ขาพเจาไดทราบและเขาใจวัตถุประสงค, ระเบียบ ขอบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว มีความประสงค,สมัครเป:นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตาม
ขอบังคับและเงื่อนไขของกองทุนฯทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................ผูสมัคร
(....................................................)
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สําหรับเจ*าหน*าที่กองทุนสวัสดิการฯ ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
ตรวจสอบแลวขอรับรองว&าผูสมัครเป:นผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออม
ทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน พรอม
ชําระเงินค&าสมัคร และเงินเบี้ยประกันชีวิต ตามขอบังคับ และระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกหรือการเปHดรับสมัครเป:นกรณี
พิเศษ แลวแต&กรณี
ลงชื่อ...............................................................
ตําแหน&ง...........................................................
ความเห็นของคณะกรรมการศูนยประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เสนอ
เห็นควรอนุมัติใหสมัครเป:นสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม&เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก...............................................................................................................................
.
ลงชื่อ.............................................................
(..........................................................)
ประธานศูนยประสานงาน หรือผู*ได*รับมอบหมาย
ความเห็นสําหรับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คําสั่ง
อนุมัติใหสมัครเป:นสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม&อนุมัติ เนื่องจาก...........................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(..............................................................)
ประธานกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคะวันออกเฉียงเหนือ

3

ใบรับรองแพทย
สถานที่ตรวจ....................................................................................
วันที่............เดือน............................................ พ.ศ. .................
ขาพเจา นายแพทย, / แพทย,หญิง.........................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่.........................................................................................................................
ไดทําการสอบประวัติและตรวจร&างกาย นาย /นาง /นางสาว......................................................................อายุ..............ป
ปรากฏว&า นาย /นาง /นางสาว...........................................................................................................................................
ไม&เป:นผูมีกายทุพพลภาพ จนไม&สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไม&ไรความสามารถ หรือจิตฟ@JนเฟKอนไม&สมประกอบและ
ปราศจากประวัติการรักษาโรคเหล(านี้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห(งนี้
(1) โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
(2) โรคหัวใจ
(3) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(4) โรคเบาหวานที่มีภาระแทรกซอนตองฟอกไต
(5) โรคภูมิคุมกันบกพร&อง
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทย, ( ) สุขภาพแข็งแรง
( ) อื่น ๆ ระบุ...........................................................
ลงชื่อ...........................................................
(....................................................)
แพทย,ผูทําการตรวจร&างกาย
หมายเหตุ

(1) ตองเป:นแพทย,แผนป@จจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายว&าดวยสถานพยาบาล
(2) แพทย,สรุปความว&าเป:นผูมีสุขภาพสมบูรณ,แข็งแรง หรืออื่น ๆ ระบุโรค..........................................................
(3) ใบรับรองแพทย,ฉบับนี้ใชไดไม&เกิน 30 วัน นับแต&วันที่ตรวจร&างกาย
(4) หากพบว(าเป9นโรค ตาม (1) – (5) หรือโรคอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว(าอันตราย กองทุนสวัสดิการสมาชิก
สหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะไม(รับเป9นสมาชิก
(5) ให* ผู* ส มั ค รใช* ใ บรั บ รองแพทยตามแบบที่ ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สหกรณออมทรั พ ยในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดนี้เท(านั้น เพื่อประกอบการสมัครเป9นสมาชิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน

ประธานกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขาพเจา............................................................................ขอรับรองว&า ขาพเจาไม&เป:นโรคภัยไขเจ็บ ตาม (1) – (5) หาก
ขาพเจารูอยู&แลว และเวนเสียไม&เปHดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความนั้นเป:นความเท็จ ขาพเจายินยอมให กองทุนสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชสิทธิตัดรายชื่อพนสมาชิกภาพกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 1/2561
ลงชื่อ..................................................................(ผูสมัครสมาชิก)
(..........................................................................)ตัวบรรจง
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หนังสือแสดงเจตนาการมอบให*รับเงินสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขียนที่..............................................................................
วันที่.............เดือน................................... พ.ศ. ................
ขาพเจา................................................................อายุ...........ป เกิดวันที่..........เดือน.....................พ.ศ.............
สมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย, ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขทะเบียนที่.....................อยู&บานเลขที่.............หมู&ที่...........ถนน.........................................ตําบล...................................
อําเภอ....................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย,..............................
โทรศัพท,.............................................มือถือ..................................................
1. สถานภาพ
โสด
สมรส คู&สมรสชื่อ..........................................................................
หย&าหรือหมาย
2. ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรับเงินสวัสดิการ โดยใหกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ&ายใหกับบุคคล ดังต&อไปนี้
2.1 ...........................................................เกี่ยวของเป:น....................ของขาพเจา สัดส&วน.........%
2.2 ...........................................................เกี่ยวของเป:น....................ของขาพเจา สัดส&วน.........%
2.3 ...........................................................เกี่ยวของเป:น....................ของขาพเจา สัดส&วน.........%
2.4 ...........................................................เกี่ยวของเป:น....................ของขาพเจา สัดส&วน.........%
2.5 ...........................................................เกี่ยวของเป:น....................ของขาพเจา สัดส&วน.........%
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ไดรับเต็มจํานวนเพียงผูเดียว
ไดรับส&วนแบ&งเท&า ๆ กัน
อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................
อนึ่ง ขาพเจาขอรับ รองว& า การแสดงเจตนาครั้ งนี้ เป:น ไปดวยความสมั ครใจ ไม& มีผู ใดบังคับ ข&มขู& หรื อ
กระทําการใด ๆ ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกล&าว จึงไดลงลายมือชื่อไวเป:นสําคัญ ทายหนังสือนี้
(ลงชื่อ)......................................................ผูใหคํายินยอม
(..................................................)
ผูสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการฯ
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(..................................................)
(ลงชื่อ).....................................................เจาหนาที่ กองทุนสวัสดิการฯ
(..................................................)
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หนังสือยินยอมและมอบอํานาจการรับเงินสวัสดิการ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขียนที่.................................................................................
วันที่..............เดือน.......................................... พ.ศ. .......................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.............................................................................................ซึ่งเป:นผูถือบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขที่
ที่อยู&ป@จจุบันเลขที่…………….….…………..
หมู&ที่.................. ซอย...................................ถนน....................................ตําบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย,..........................................
โทรศัพท,บาน...........................................................................โทรศัพท,มือถือ....................................................................
พรอมผูลงนามยินยอมและมอบอํานาจทายหนังสือนี้ ยินยอมและมอบอํานาจใหสหกรณ,..................................................
เป:นผูรับเงินสวัสดิการกองทุนฯ แทนขาพเจาเพื่อนําเงินดังกล&าวไปชําระหนี้ของ..............................................................
ที่มีต&อสหกรณ,ออมทรัพย,.............................................................................จํากัด จนแลวเสร็จ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเสร็จการ
ขาพเจา/คณะ ขอรับผิดชอบในการที่ผูรับยินยอมและรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือยินยอมและมอบ
อํานาจนี้เสมือนว&าขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป:นหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ,นิ้วมือ ไวเป:นสําคัญต&อหนาพยานแลว
(ลงชื่อ)......................................................ผูยินยอมและมอบอํานาจ
(..................................................)
(ลงชื่อ)..........................................ผูยินยอมและมอบอํานาจ (ลงชื่อ)......................................ผูยินยอมและมอบอํานาจ
(..............................................)
(..............................................)
บัตรปชช.เลขที่...........................................................
บัตรปชช.เลขที่..............................................................
(ลงชื่อ).....................................ผูยินยอมและมอบอํานาจ
(...............................................)
บัตรปชช.เลขที่............................................................

(ลงชื่อ)......................................ผูยินยอมและมอบอํานาจ
(.............................................)
บัตรปชช.เลขที่..............................................................

(ลงชื่อ)........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(......................................................)
ขาพเจาขอรับรองว&าเป:นลายมือชื่อ / ลายพิมพ,นิ้วมือของผูยินยอมและมอบอํานาจ และผูยินยอมและรับ
มอบอํานาจจริง และไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ,นิ้วมือต&อหนาขาพเจา
(ลงชื่อ)........................................................พยาน(ผู*สมัคร) (ลงชื่อ).....................................................พยาน
(....................................................)
(....................................................)

