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ใบสมัครสมาชิก ประเภท สามัญ/สมทบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม

จํากัด
เขียนท่ี..............................................................
วันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ.................

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อายุ..............................ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...........................................................เกิดวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.............................
คูสมรสชื่อ....................................................................................................................................................................................
(1) สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก ท่ี........................................

อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................................................................
(2) ดํารงตําแหนง..................................................................หรือปฏิบัติหนาท่ี..........................................................................
สถานท่ีปฏิบัติงาน / ชื่อหนวยงาน..........................................................ตําบล..................................อําเภอ...............................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท(ท่ีทํางาน)..................................................
(3) สถานท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน)

บานเลขท่ี................หมู.............ซอย........................................ถนน.....................................ตําบล......................................
อําเภอ............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพทมือถือ.............................................
(4) การชําระเงิน  ดังนี้

คาสมัครสมาชิกครั้งแรก เปนเงิน 100 บาท
คาบํารุงรายป เปนเงิน 50 บาท
เงินสงเคราะหศพลวงหนา เปนเงิน 1,000 บาท

รวมชําระเงินครั้งนี้ เปนเงิน 1,150 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) โดยชําระเปน เงินสด

ขาพเจาไดรับทราบ  และเขาใจวัตถุประสงคของขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม จํากัดแลว มีความประสงคสมัครเปนสมาชิกและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาวทุกประการ

ลงช่ือ................................................................................................ผูสมัคร

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

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง
เอกสารประกอบ
1.สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
2.สําเนาทะเบียนบาน
3.สําเนาทะเบียนสมรส
4.ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
5.ใบรับรองแพทยฉบับจริง อายุไมเกิน 30 วัน
6.สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
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คํารับรองคุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิกสมาคม

ขาพเจา............................................................... สมาชิก ฌกส.สสจ.นพ.เลขท่ี……………………….
กรรมการ ฌกส.สสจ.นพ.เลขท่ี…………………….

ขอรับรองวาผูสมัครมีคุณสมบัติตามขอบังคับของ ฌกส.สสจ.นพ.ทุกประการ

ลงซื่อ........................................................ ผูรับรอง

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

สําหรับเจาหนาที่

ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก ฌกส.สสจ.นพ.และไดแนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร คาบํารุงรายป และเงินคาสงเคราะหลวงหนา ตามขอบังดับ และ
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณนครพนม จํากัด ประกาศ ฌกส.สสจ.นพ.เรื่องการรับสมัคร
สมาชิก ฌกส.สสจ.นพ. หรือ การเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี

ไดรับเงินตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...............เลขท่ี...........................ลงวันท่ี...................................................................

ลงช่ือ.................................................................

ตําแหนง.............................................................

สําหรับคณะกรรมการ

คําสั่ง อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก ฌกส.สสจ.นพ. ตั้งแตวันท่ี................................................................
(คราวประชุมเม่ือวันท่ี)……………………………………………………………………………………………….
ไมอนุมัติ เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………...

เปนสมาชิกสมบูรณเม่ือวันท่ี...............................................................................................................................

ลงช่ือ……………………………………….………………..

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

ตําแหนง.............................................................
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ใบรับรองแพทย
สวนท่ี 1 ของผูขอใบรับรองแพทยสมัครสมาชิก ฌกส.สสจ.นพ

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................อายุ........................ป
เลขประจําตัวประชาชน................................................................ขาพเจามีประวัติสุขภาพ ดังนี้
โรคตามขอ 1-6 ในสวนท่ี 2 ของแพทย ไมมี มี (ระบุ)…………………………………………………...
โรคประจําตัวอ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ ลงซื่อ....................................................
......../.........../...............

สวนท่ี 2 ของแพทย
สถานท่ีตรวจ........................................................................วันท่ี...........เดือน……………………พ.ศ. ......................

ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง..............................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขท่ี...........................................................................................................
ไดตรวจรางกายและสอบประวัติ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………….แลว มีรายละเอียด ดังนี้

ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไมไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและ
ปราศจากประวัติการรักษาโรคตอไปนี้ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแหงนี้

1. โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ
2. โรคหัวใจ
3. โรควัณโรคในระยะอันตราย
4. โรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนตองฟอกไต
5. โรคภูมิคุมกนับกพรอง
6. โรคตับแข็ง

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทย (   ) สุขภาพแข็งแรง

(   ) อื่นๆระบ.ุ.........................................................................................

ลงช่ือ……………………………………….………………..

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

แพทยผูทําการตรวจรางกาย

หมายเหตุ (1) ตองเปนแพทยแผนปจจบุันช้ันหน่ึง จากสถานพยาบาลของรัฐตามกูฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(2) ใบรับรองแพทยฉบับน้ีใหใชไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย
(3) หากพบวาเปนโรค ตาม ขอ 1-6 หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นวาอันตราย คณะกรรมการสมาคมฯ
จะไมรับเปนสมาชิก
(4) ใหผูสมัครใชใบรับรองแพทยตามแบบท่ีสมาคมฯ กําหนดนี้เทานั้นเพ่ือประกอบการสมัครเปน
สมาชกิ ฌกส.สสจ.นพ

ตราประทับ
สถานพยาบาล

ของรฐั



ถอยแถลงและใหการยินยอมของผูสมัครสมาชิก ฌกส.สสจ.นพ.
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ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................อายุ.......................ป
เลขประจําตัวประชาชน................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและไมเปนโรคตามขอ1-6 คือ
1. โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ
2. โรคหัวใจ
3. โรควัณโรคในระยะอันตราย
4. โรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนตองฟอกไต
5. โรคภูมิคุมกนับกพรอง
6. โรคตับแข็ง

ขาพเจาขอยืนยันวาถอยแถลงท่ีใหไวเปนความจริงทุกประการ หากขาพเจารูอยูแลวและเวนเสียไมเปดเผย
ขอความจริงหรือขาพเจายินยอมใหแถลงขอความอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการ ฌกส.สสจ.นพ. ตัดสิทธิ์
จากการเปนสมาชิก ฌกส.สสจ.นพ. ตามขอบังคับสมาคม หมวด4 ขอ (10) ไดทันที และขาพเจาตลอดท้ังทายาทหรือ
ผูรับเงินสงเคราะหของขาพเจาจะไมขอรับสิทธิ์และใชสิทธิ์ใด ๆ และขอสละสิทธิ์ในการท่ีจะรับเงินสงเคราะหศพเมื่อ
ขาพเจาเสียชีวิต รวมท้ัง ขาพเจาและทายาทไมติดใจท่ีจะเรียกรองเงินสงเคราะหศพหรือเงินอื่นใดจาก ฌกส.สสจ.นพ.
ท้ังสิ้น โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบังคับสมาคมทุกประการ

ขาพเจายินยอมเปดเผยประวัติสุขภาพของขาพเจา โดยมอบให ฌกส.สสจ.นพ. ขอประวัติการรักษาของขาพเจาจาก
สถานพยาบาลท่ีเก่ียวของได

ลงชื่อ……………………………………….………………..

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

(ผูสมัครสมาชิก ฌกส.สสจ.นพ.)

ลงชื่อ……………………………………….……………….. ลงชื่อ……………………………………….………………..

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

(พยาน/เจาหนาท่ี) (พยาน/ผูมีชื่อรับเงินสงเคราะห)
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หนังสือแสดงเจตนาการมอบใหรับเงินสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด

เขียนท่ี..............................................................
วันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ.................

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อายุ..............................ป
เลขบัตรประจําตัวประชาชน...........................................................เกิดวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.............................
สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก ท่ี.........................................................
บานเลขท่ี................หมู.............ซอย........................................ถนน.....................................ตําบล..............................................
อําเภอ............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพทมือถือ.............................................

(1) สถานภาพ
โสด สมรส คูสมรสชื่อ.......................................................... หยา หรือ หมาย

(2) ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะหศพ ท่ี ฌกส.สสจ.นพ พึงจาย ใหผูจัดการศพขาพเจา
คือ................................................................เก่ียวของเปน..............................ของขาพเจา
สวนท่ีเหลือมอบใหบุคคล ดังตอไปนี้เปนผูรับเงินสงเคราะห ดังนี้
2.1....................................................................เก่ียวของเปน......................ของขาพเจา สัดสวน...................%
2.2....................................................................เก่ียวของเปน......................ของขาพเจา สัดสวน...................%
2.3....................................................................เก่ียวของเปน......................ของขาพเจา สัดสวน...................%
2.4....................................................................เก่ียวของเปน......................ของขาพเจา สัดสวน...................%
2.5....................................................................เก่ียวของเปน......................ของขาพเจา สัดสวน...................%

โดยมีเง่ือนไขดังนี้ได ไดรับเต็มจํานวนเพียงผูเดียว ไดรับสวนแบงเทาๆกัน
อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................

อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือ
กระทําการใด ๆ ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้

ลงช่ือ................................................................................................ผูสมัคร
(................................................................................................)

(ผูสมัครสมาชกิฌกส.สสจ.นพ )
ลงช่ือ................................................................................................พยาน

(................................................................................................)
(พยาน/เจาหนาท่ี)

ลงช่ือ................................................................................................พยาน
(................................................................................................)

(ผูมีชื่อรับเงินสงเคราะห)
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หนังสือยินยอมและมอบอาํนาจการรับเงินสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด

เขียนท่ี..............................................................
วันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ.................

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................ซึง่เปนผูถือบัตร
ประชาชนเลขท่ี.....................................ท่ีอยูบานเลขท่ี.......หมู.........ซอย.................................ถนน..........................................
ตําบล....................อําเภอ......................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพทมือถือ..................................
ยินยอมและมอบอํานาจให............................................................ซึง่เปนผูถือบัตรประชาชนเลขท่ี.............................................
ท่ีอยูบานเลขท่ี.......หมู.........ซอย.................................ถนน...................................ตําบล........................อําเภอ..........................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพทมือถือ....................................
เปนผู รับเงินคาจัดการศพ รับเงินสงเคราะห อ่ืนๆ ท่ีพึงไดรับ
แทนขาพเจาเพ่ือนําเงินดังกลาวชําระหนี้ของ................................................................ ท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครพนม จํากัด จนเสร็จการ ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับยินยอมและรับมอบอํานาจไดกระทําตามหนังสือยินยอม
และมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
(ลงช่ือ)..............................................................................ผูยินยอมและมอบอํานาจ

(...............................................................................)
(ลงช่ือ)................................................................... ผูยินยอมและมอบอํานาจ (ลงช่ือ)............................................................ ผูยินยอมและมอบอํานาจ

(..................................................................)(ผูรับเงินสงเคราะห) (....................................................................)(ผูรับเงินสงเคราะห)
บัตรปชช.เลขท่ี.......................................................... บัตรปชช.เลขท่ี..........................................................
(ลงช่ือ).................................................................. ผูยินยอมและมอบอํานาจ (ลงช่ือ)............................................................ผูยินยอมและมอบอํานาจ

(..................................................................)(ผูรับเงินสงเคราะห) (.....................................................................)(ผูรับเงินสงเคราะห)
บัตรปชช.เลขท่ี.......................................................... บัตรปชช.เลขท่ี..........................................................

(ลงช่ือ)..............................................................................ผูรับยินยอมและรับมอบอํานาจ
(...............................................................................)

ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือชื่อ / ลายนิ้วมือของผูยินยอมและมอบอํานาจ และผูรับยินยอมและรับมอบ
อํานาจจริงและไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือตอหนาขาพเจา
(ลงช่ือ)........................................................................พยาน (ลงช่ือ)....................................................................... พยาน

(..................................................................) (...........................................................................)
(ผูสมัครสมาชิกฌกส.สสจ.นพ ) (พยาน/เจาหนาท่ี)


