เลขประจําตัวประชาชน ผู้สมัคร

-

-

-

-

หน่วยงานต้ นสังกัดรับวันที....................................................
ผู้รับใบสมัคร.................................วันที........./........../..........

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
เรื อง
เรี ยน

เขียนที.......................................................
วันที...........................................................
สามัญ
สมทบ

ขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท
นายกสมาคมฯ
ข้ าพเจ้ า......................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........................อายุ..............ปี
อาชีพ ข้ าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้ างประจํา
อืน ๆ เกียวข้ องเป็ น (คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา) นาย/นาง/นางสาว................................................................
ตําแหน่ง...................................สังกัด...........................สถานทีรับเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง (ตาม จ.18)....................
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที..............หมูท่ ี............ซอย/ตรอก...........................ถนน.....................ตําบล/แขวง...........
อําเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์..........................
ข้ าพเจ้ าขอสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
โดยข้ าพเจ้ าทราบและรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด พ.ศ. 2549 ทีใช้ อยูป่ ั จจุบนั นี D หรื อทีแก้ ไขเพิมเติมภายหลังทุกประการ โดย
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทางราชการ / หน่วยงานต้ นสังกัดหักเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง หรื อเงินอืนใดทีข้ าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับจาก
ทางราชการ/หน่วยงานต้ นสังกัด เพือส่งให้ สมาคม เป็ นค่าสงเคราะห์ประจําเดือน
โดยหักจากเงินเดือน นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................
เป็ นสมาชิกสามัญ เลขสมาชิกสหกรณ์........................ทีอยู.่ .................................................................................
.....................................................................................................โทรศัพท์....................................................
เมือข้ าพเจ้ าถึงแก่กรรมข้ าพเจ้ าขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์จากเงินสงเคราะห์ทีสมาคมฯ
พึงจ่ายให้ แก่บคุ คล ดังนี D

ติดรูปถ่ายหน้ าตรง
ไม่สวมหมวก
ขนาด 1 นิ Dว/นิ Dวครึง
หรื อ 2 นิ Dว

ช่ องสําหรั บเจ้ าหน้ าที%
ได้ รับเงินตามใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที......................... เลขที......................
ลงวันที.....................................................
อืน ๆ ................................................
(ลงชือ)....................................................
...............................................................
เรี ยน นายกสมาคมฯ
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
(ลงชือ).....................................................
ผู้จดั การสมาคมฯ
.........../.........../..........
(ลงชือ).....................................................
เลขานุการสมาคมฯ
.........../.........../.........

1. .............................................................................เกียวข้ องเป็ น.................................................
ทีอยู.่ ..............................................................................................โทรศัพท์....................................................
2. .............................................................................เกียวข้ องเป็ น.................................................
ทีอยู.่ ..............................................................................................โทรศัพท์....................................................
3. .............................................................................เกียวข้ องเป็ น.................................................
ทีอยู.่ ..............................................................................................โทรศัพท์....................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)..................................................ผู้สมัคร
ตัวบรรจง(..............................................)
คํารับรองของผู้บงั คับบัญชา (สาธารณสุขอําเภอ/ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรื อผู้รักษาการแทน
สําหรับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้ องผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นชอบของหัวหน้ าหน่วยงาน /
กลุม่ งานทีตนสังกัดหรื อผู้รักษาการแทน) ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าผู้สมัครมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับสมาคมฯ
และยินยอมให้ หกั เงินเดือนหรื อค่าจ้ างเพือชําระเงินสงเคราะห์ สมควรได้ รับไว้ พิจารณาเป็ นสมาชิก
(ลงชือ).....................................................ผู้รับรอง
ตัวบรรจง(.....................................................)
ผอ.รพ,/สสอ./หัวหน้ าหน่วยงาน สสจ.กส

(ลงชือ).....................................................ผู้รับรอง
ตัวบรรจง(.....................................................)
สมาชิกสมาคมฯ ประเภท............................เลขสมาชิกสหกรณ์.........................

อนุมัติ
(ลงชือ).....................................................
นายกสมาคมฯ
.........../.........../..........
เป็ นสมาชิกสมบูรณ์วนั ที
................................................................
เลขทะเบียน.............................................

เอกสารประกอบ
1. สําเนาทะเบียนบ้ าน
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่าย 2 แผ่น
กรณีสมัครเป็ นสมาชิกสมทบให้ แนบเอกสารเพิม
ดังนี D
* สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีคสู่ มรส)
* สําเนาทะเบียนบ้ านของสมาชิก (กรณีบิดา/
มารดา)

ใบตรวจรั บรองสุขภาพ
ใบตรวจรับรองสุขภาพนี Dต้ องเป็ นแพทย์ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผู้ลงนามและกรอกข้ อความ

ข้ าพเจ้ า............................................................ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที...................
ได้ สอบประวัติ และตรวจร่างกายของ.....................................................................................อายุ.................ปี
เมือวันที...................เดือน.................................พ.ศ. ....................ปรากฏว่า
มีสขุ ภาพดี
มีโรคประจําตัว ป่ วยเป็ นโรค......................................................................................................
ในระยะ 2 ปี ล่วงมาเคยเข้ ารักษาตัวเป็ นคนไข้ ภายในโรงพยาบาล..................................................................
เมือ.............................................................. ด้ วยโรค...................................................................................
ผลการรักษา.................................................................................................................................................
สมควร

ไม่สมควร ได้ รับการพิจารณาเข้ าเป็ นสมาชิก
(ลงชือ)............................................................
(.........................................................)
แพทย์ผ้ ตู รวจรับรอง
ตําแหน่ง........................................................
กองหรื อจังหวัด.............................................
กรม..................................กระทรวงสาธารณสุข

เรี ยน ประธานกรรมการสมาคมฯ
ข้ าพเจ้ า.................................................................ขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าไม่เป็ นโรคภัยไข้ เจ็บเบียดเบียนใกล้ ขีด
อันตราย หากข้ าพเจ้ ารู้อยูแ่ ล้ วละเว้ นเสียไม่เปิ ดเผยข้ อความจริ ง หรื อแถลงข้ อความนันเป็
D นความเท็จ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สมาคม
ฯ ใช้ สิทธิบอกล้ างภายในกําหนด 6 เดือน นับแต่วนั ทีสมาคมฯ ทราบมูลเหตุอนั จะบอกล้ างได้
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ).......................................................(ผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ)
ตัวบรรจง(.......................................................)

