
 

 
 
 
 
 
ใบสมัครสมาชิก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม (ฌกส.สสจ.นพ.) 
 

                                  เขียนท่ี.................................................................. 
                                     วันท่ี...........เดอืน......................................พ.ศ............... 
 

 ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )....................................................................................อายุ.......................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน    --- 
เกิดวนัท่ี............เดือน..................................พ.ศ..............คู่สมรสชื่อ............................................................................ 
(1)    สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิก ท่ี................................ 
        อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................... .......................... 
(2)  ด ารงต าแหน่ง...............................................................หรือปฏิบัติหน้าท่ี.............................................................. 
      สถานท่ีปฏิบัติงาน / ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................... 
      ต าบล.............................................อ าเภอ...........................................จังหวัด......................................................   
      รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์ (ท่ีท างาน)................. ....................โทรสาร(ท่ีท างาน)............................. 
(3)  สถานท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) 
     บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี.....ซอย....................................ถนน.................................ต าบล(แขวง).......................... 
     อ าเภอ(เขต)...............................................จังหวัด............................................... รหัสไปรษณยี์............................ 
     โทรศัพท์บ้าน.........................................โทรศัพท์มือถือ............................................... 
(4)  การช าระเงิน  ดังนี ้
            ค่าสมัครสมาชิกคร้ังแรก     เป็นเงิน    100  บาท 

            เงินสงเคราะห์ศพลว่งหน้า   เป็นเงิน 1,000  บาท 

     โดยช าระเป็น     เงินสด  ตัดจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ ์     ตัดจากเงินกูเ้พื่อเหตุฉกุเฉิน 
(5)  การจ่ายเงินคา่บ ารุงรายปีและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ในปีต่อไป ข้าพเจ้าขอช าระให้สมาคมโดยวิธี 
  ช าระจากเงินปันผล เฉลีย่คนื ประจ าปี   ช าระจากการหักบัญชเีงินฝากของข้าพเจ้าในสหกรณ ์
  ช าระด้วยตนเองเป็นเงินสด    ช าระจากการเพิ่มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้แก่ข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้รับทราบ   และเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
นครพนม แล้ว มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเง่ือนไขดังกล่าวทุกประการ 
 

             ลงชื่อ........................................................................... ผู้สมัคร 
                     (.................................................................) 
 
 

โปรดเขียนตวับรรจงและกรอกขอ้มูลให้ครบทุกช่อง 

เอกสารประกอบ 
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผน่ 
2. ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
5. ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 
6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน 
7.  ส าเนาบัตรและส านาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน ์

เลขทะเบียนสมาชิกสมาคม................ 

รูปถ่าย 
1 
น้ิว 
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  ค่าบ ารุงรายปี                  เป็นเงนิ     50  บาท 

                                รวมช าระเงินคร้ังนี้ เป็นเงิน  1,150  บาท     



ค ารับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม 
 

 ข้าพเจ้า.................................................................... สมาชิก ฌกส.สสจ.นพ.เลขท่ี..................................... 
 กรรมการ ฌกส.สสจ.นพ.เลขท่ี................................. 

ขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ ฌกส.สสจ.นพ.ทุกประการ 
 
 

             ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับรอง 
                     (.................................................................) 

 
 

     
 
 

                                                        ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
  
 ตรวจสอบแลว้ขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคณุสมบัติในการสมัครสมาชกิฌกส.สสจ.นพ.และได้แนบหลักฐานประกอบการ
สมัครครบถ้วน   พร้อมช าระเงินคา่สมัคร ค่าบ ารุงรายปี และเงินค่าสงเคราะห์ลว่งหน้า ตามข้อบังคับ  และระเบียบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณนครพนม   จ ากัด    ประกาศ  ฌกส.สสจ.นพ.    เร่ืองการรับสมัครสมาชิก 
ฌกส.สสจ.นพ. หรือ การเปิดรับสมัครเป็นกรณีพเิศษ แล้วแต่กรณ ี

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี.............เลขท่ี......................................ลงวันท่ี.............................................. 
 
      ลงชื่อ............................................................... ............................ 
                ต าแหน่ง................................................................................. 
 
    

ส าหรับคณะกรรมการ 
 

 ค าสั่ง   อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก ฌกส.สสจ.นพ. ต้ังแต่วันท่ี................................................................. 
      (คราวประชุมเม่ือวันท่ี)..................................................... ........................................................ 
   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................. .................................................... 
          
 

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

                         ต าแหน่ง......................................................................... 
 
 
 

      เป็นสมาชิกสมบูรณเ์ม่ือวนัท่ี...................................................... 
 



 
 

 
 

 

                                               ใบรับรองแพทย์ 
        
                     สถานท่ีตรวจ...................................................................... 

วันท่ี................เดอืน...............................................พ.ศ..................... 
 
 ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง............................................................................................................  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขท่ี............................................................................................................  
ได้ท าการตรวจร่างกาย นาย / นาง / นางสาว..................................................................................  อายุ...........ปี 
แล้วปรากฏว่า  

 นาย / นาง / นางสาว……………………………………………………………………………………… 
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ ดังนี้......................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
 

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

       แพทย์ผู้ท าการตรวจร่างกาย 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 
  (2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณเ์พยีงใด  
  (3) ใบรับรองแพทยฉ์บับนี้ให้ใช้ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย 
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หนังสือให้ค ายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 

             เขียนท่ี................................................................................ 
     วันท่ี....................เดือน..................................................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี  เกิดวันท่ี........เดือน.........................พ.ศ....... 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี................สังกัดหนว่ย...................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี............ถนน.................................................ต าบล.......................................... 
อ าเภอ........................................................ จังหวดั.......................................................รหัสไปรษณยี์..................... 
โทรศัพท์..............................มือถือ....................................ท างานประจ าในต าแหน่ง............................................... 
สถานท่ีท างาน........................................................................................... ต าบล....................................................
อ าเภอ..................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณยี์........................... 
โทรศัพท์ท่ีท างาน.................................................ต่อ.......................โทราสาร......................................................... 
 1. สถานภาพ 
   โสด 
   สมรส คู่สมรสชื่อ...................................................................................................................  
   หย่า หรือ หม้าย 
 2. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์จากเงินสงเคราะห์ ท่ีฌกส.สสจ.นพ.พึงจ่าย โดยจ่ายให้กับสหกรณ ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด เท่ากบัจ านวนหนี้สินท่ีข้าพเจ้าผูกพันอยู่ในขณะนั้นเป็นอันดบัแรก   ส่วนท่ีเหลือ 
มอบให้บุคคล ดังต่อไปนี ้
 2.1....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น.................................................
 2.2....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น.................................................
 2.3...................................................... .................................เกี่ยวข้องเป็น.................................................
 2.4....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น.................................................
 2.5....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น.................................................
 2.6....................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น.................................................. 
 อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาคร้ังนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคบั ข่มขู่หรือกระท าการ
ใดๆ ให้ข้าพเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงไดล้งลายมือชือ่ไวเ้ป็นส าคัญ ท้ายหนังสือนี้ 
 3. ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด (ฌกส.สสจ.
นพ.)  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา   หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือน   หักเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการนี้ และเงินสงเคราะห์ศพ  หรือ
สงเคราะห์ศพล่วงหนา้ตามท่ีเรียกเก็บต้ังแต่วันท่ีสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด ให้กูเ้พื่อจ่ายให้ฌกส.สสจ.
นพ. เป็นตน้ไป 
 

(ลงชื่อ)........................................................ ผู้ให้ค ายินยอม 
(ลงชื่อ)........................................................พยาน 
(ลงชื่อ)........................................................... เจ้าหน้าท่ีฌกส.สสจ.นพ. 
(ลงชื่อ)........................................................ ผู้มีอ านาจลงนาม 
        (.......................................................)  

   ฌกส.สสจ.นพ.3 


