ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ประเภทสมทบ กรณีพิเศษ อายุ ไม่ เกิน 80 ปี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด เลขที่................
..............................................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ...................
ข้ าพเจ้ า (นาย /นาง /น.ส.)..........................................................เกิดวันที่..........เดือน..............................พ.ศ.................
อายุ..........ปี สัญชาติ..............ชื่อคูส่ มรส (นาย / นาง / น.ส.)...................................................ปั จจุบันข้ าพเจ้ าอยูบ่ ้ านเขขที่............
หมูท่ ี่..............ตรอก / ซอย.......................................ถนน...........................................ตาบข / แขวง...............................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................โทรศัพท์..........................อาชี พ..................................................
สถานที่ทางาน..........................................................ตาแหน่ง.................................................อาเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์............................................................
ขอสมัครเป็ นสมาชิกสมทบของนาย/นาง/นางสาว..................................................................เป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขขาพูน จากัด เขขทะเบียนสมาชิกสมาคม...............................
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นระเบียบ ข้ อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ โดยตขอดแข้ ว ขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามทุกประการ
(ขงชื่อ)..........................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)

คารับรอง
ข้ าพเจ้ าผู้มีรายชื่อท้ ายนี ้ ขอรับรองว่า ผู้สมัครรายนี ้เป็ นผู้มคี วามประพฤติดีแขะเป็ น คูส่ มรส / บุตร /บิดา / มารดา ของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขาพูน จากัด สมควรรับเป็ นสมาชิกสมทบสมาคม ฯ ได้
(ขงชื่อ)..........................................................สมาชิกสมาคม ฯ เขขที่..........................
(...........................................................)
(ขงชื่อ)..........................................................สมาชิกสมาคม ฯ เขขที่..........................
(...........................................................)

มติของคณะกรรมการ ชุดที่.............ครัง้ ที่.......................วันที่...............เดือน..............................พ.ศ......................
เอกสารประกอบใบสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้ าราชการของ
.....ผู้สมัคร
2. สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้สมัคร
3. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับผขประโยชน์
4. สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับผขประโยชน์
5. สาเนาทะเบียนบ้ านของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์....
....สาธารณสุขขาพูน จากัด (ให้ แนบในกรณีที่ผ้ สู มัคร..
....เป็ นบุคคขในครอบครัวของสมาชิกสามัญ)
6. สาเนาใบสาคัญการเปขี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุข (ถ้ ามี)
7. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาขของรัฐ ฉบับจริ ง
....เวขาไม่เกิน 30 วัน

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก................................................

(ขงชื่อ).........................................................................
(.........................................................................)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขาพูน จากัด

2
แบบระบุผ้ มู ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ (สมทบ)
ข้ าพเจ้ า (นาย /นาง /น.ส.)..........................................................................สมาชิกสมาคมเขขที่.....................................
สถานที่ทางาน................................................อาเภอ / เขต..............................จังหวัด.....................ปั จจุบนั อยูบ่ ้ านเขขที่..............
หมูท่ ี่...................ตรอก / ซอย.......................................ถนน...........................................ตาบข / แขวง.........................................
อาเภอ / เขต.................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................
ขอระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบ ข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขาพูน
จากัด พ.ศ.2561 ข้ อ 10. โดยระบุผ้ มู ีสทิ ธิรับเงินตามข้ อบังคับ ดังนี ้
(1).......................................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น......................................ของข้ าพเจ้ า
ที่อยู.่ ..................................................................................................................โทรศัพท์............................
(2).......................................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น......................................ของข้ าพเจ้ า
ที่อยู.่ ...................................................................................................................โทรศัพท์...........................
(3)........................................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น.....................................ของข้ าพเจ้ า
ที่อยู.่ ..................................................................................................................โทรศัพท์............................
(4)........................................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น.....................................ของข้ าพเจ้ า
ที่อยู.่ ..................................................................................................................โทรศัพท์...........................
(5)........................................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น.................................... ของข้ าพเจ้ า
ที่อยู.่ ....................................................................................................................โทรศัพท์ ..........................
โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
ให้ ได้ รับเต็มจานวนแต่เพียงผู้เดียว
ให้ ได้ รับส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน
อื่น ๆ...................................................................................
ขงชื่อ...............................................................สมาชิกสมทบ (สฌ. สธ. ขพ.)
(...............................................................)
ขงชื่อ...............................................................พยาน
(...............................................................)
ขงชื่อ...............................................................พยาน
(...............................................................)
หมายเหตุ 1. ผู้มีสทิ ธิรับเงินสงเคราะห์สมาชิก สมาคมฯ อาจระบุ ต้ องเป็ นบุคคขหนึง่ ตามข้ อบังคับสมาคฌาปณกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขาพูน จากัด ได้ แก่ สามี หรื อภรรยาของสมาชิก บุตรของ
สมาชิก บิดา หรื อมารดาของสมาชิก ผู้อปุ การะหรื อผู้อยูใ่ นอุปการะของสมาชิก
2. การขูด ขบ ตก เติม หรื อแก้ ไข เปขี่ยนแปขงในแบบระบุผ้ มู สี ทิ ธิให้ ขงขายมือกากับไว้
3. หากมีการเปขีย่ นแปขงการระบุชื่อผู้มีสทิ ธิรับเงินสงเคราะห์ให้ สมาชิกยื่นคาร้ องต่อสมาคม ฯ

