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เลขประจำตัวสมาชิก............................... 

 

 
ใบสมัครสมาชิกกองทุนภาคีเครือขาย 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
 

เขียนท่ี............................................................................... 
วัน..............เดือน........................................พ.ศ................ 

 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................อายุ.........................ป 

เลขประจําตัวประชาชน   

เกิดวันท่ี...........เดือน......................................พ.ศ.................. คูสมรสชื่อ...................................................................................................... 
(1.)       สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย..............................................................................จำกัด  เลขทะเบียน สอ. ......................... 
           เปนเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพย.....................................................................................จำกัด ท่ีเปนศูนยประสานงานกองทุน ฯ 
           เปนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ของสหกรณ 
           ท่ีเปนศูนยประสานงานกองทุนฯ 
(2.) ดำรงตำแหนง.........................................................................หรือปฏิบัติหนาท่ี.......................................................................... 
      สถานท่ีปฏิบัติงาน / ชื่อหนวยงาน............................................................................................................................................. 
      ตำบล (แขวง).......................................................อำเภอ (เขต).................................................................................................. 
      จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท (ท่ีทำงาน)....................................................... 
(3.) สถานท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) 
      บานเลขท่ี.........................หมูท่ี..............ซอย.............................................ถนน......................................................................... 
      ตำบล (แขวง)..........................................อำเภอ (เขต).............................................จังหวัด....................................................... 
      รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพทบาน..................................................โทรศัพทมือถือ.......................................................... 
(4.) การชำระเงนิ ดังน้ี 
      4.1 การชำระเงินครั้งแรก 

   คาสมัครสมาชิกครั้งแรก  เปนเงิน  100  บาท 

   เงินคาเบี้ยประกันชีวิต เปนเงิน...................................บาท 
    รวมชำระเงินครัง้น้ี เปนเงิน.......................................บาท (..........................................................................................) 
      4.2  การชำระเงินครั้งตอไป ขาพเจายินยอมใหหักและชำระเงินคาเบี้ยประกันชีวิต ดังน้ี 
    ชำระเปนเงินสดท่ีศูนยประสานงานกองทุน ฯ (สหกรณตนสังกัด) 
    ชำระเงินโอนเขาบัญชีกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพย ฯ เลขท่ีบัญชี............................................................... 
    ชำระจากการหักเงินปนผล เฉลี่ยคืน จากสหกรณตนสังกัด 
 

    ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจวัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับกองทุน ฯ มีความประสงคสมัครเปนสมาชิก และยินยอม
ปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขของกองทุน ฯ ทุกประการ 

 
 

          ลงชื่อ..............................................................ผูสมัคร 

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

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชองเอกสารประกอบ 
      1.สำเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน 
      2.สำเนาทะเบียนบาน 
      3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
      4.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 
      5.ใบรับรองแพทยฉบบัจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน 
      6.สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห 
      7.กรณีสมาชิกสมคัรตรง ตองมีใบเสร็จรับเงินงวดสุดทายหรือ 
      ใบรับรองของสหกรณตนสังกัด 
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สำหรับเจาหนาท่ีกองทุนภาคีเครือขาย 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย 
************************** 

ตรวจสอบแลว ขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) และไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินเบี้ยประกันชีวิต 
ตามขอบังคับ และระเบียบกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ประกาศเรื่อง 
การรับสมัครสมาชิกหรือการเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแตกรณี 
 

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการศูนยประสานงาน 
กองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 

เสนอ 
เห็นควรอนุมัติใหสมัครเปนสมาชิก กองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.)  
ไมเห็นควรอนุมัติ เน่ืองจาก............................................................................................................................................................ 
 

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

.       ประธานศูนยประสานงาน หรือผูไดรับมอบหมาย 
 

ความเห็นสำหรับคณะกรรมการ 
กองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 

คำสั่ง  
อนุมัติใหสมัครเปนสมาชิก กองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
ไมอนุมัติ เน่ืองจาก......................................................................................................................................................................... 

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

            ประธานกองทุนภาคีเครือขาย 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
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ใบรับรองแพทย 

 
สถานท่ีตรวจ.................................................................. 

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

ขาพเจา นายแพทย / แพทยหญิง....................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขท่ี......................................................................................................................... 
ไดทำการสอบประวัติและตรวจรางกาย นาย /นาง /นางสาว..................................................................อายุ..................ป 
ปรากฏวา นาย /นาง /นางสาว...........................................................................................................................................  
ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที ่ได ไมไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
Uและปราศจากประวัติการรักษาโรคเหลานี้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแหงนี้ 
 (1) โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ 
 (2) โรคหัวใจ 
 (3) โรควัณโรคในระยะอันตราย 
 (4) โรคเบาหวานข้ันรุนแรง 
 (5) โรคภูมิคุมกันบกพรอง 
 (6) โรคไตระยะท่ี 5 
 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทย     (   ) สุขภาพแข็งแรง 

    (   ) อื่น ๆ ระบุ.......................................................................... 
          ลงช่ือ.................................................................................. 

(.................................................................................) 
แพทยผูทำการตรวจรางกาย 

หมายเหตุ  (1) ตองเปนแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (2) แพทยสรุปความวาเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง หรืออ่ืนๆ ระบุโรค…………………………………………… 
   (3) ใบรับรองแพทยฉบับน้ีใชไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ตรวจรางกาย 
   U(4) หากพบวาเปนโรค ตาม (1) – (6) หรือโรคอื่นๆ ตามที ่คณะกรรมการเห็นวาอันตรายกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(กภส.) จะไมรับเปนสมาชิก 
(5) ใหผูสมัครใชใบรับรองแพทยตามแบบท่ีกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) กําหนดนี้

เทานั้น เพื่อประกอบการสมัครเปนสมาชิก 

 
เรียน  ประธานกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
         ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................ขอรับรองวา ขาพเจาไมเปนโรคภัยไขเจ็บ ตาม (1) - (6) 
หากขาพเจารูอยูแลว และเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความน้ันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) ใชสิทธิตัดรายชื่อพนสมาชิกภาพกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
ตามมติประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คร้ังที่ 1/2565 
 
 

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

(................................................................) ตัวบรรจง 
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หนังสือแสดงเจตนาการมอบใหรับเงินสวัสดิการ 

กองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
 

เขียนท่ี..................................................................... 
วัน...........เดือน...................................พ.ศ............... 

 
 ขาพเจา..................................................................อายุ.............ป เกิดวันท่ี..........เดือน.................พ.ศ................. 
สมาชิก (กภส.) เลขทะเบียนท่ี.............................อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.................ถนน...................................... 
ตำบล..............................อำเภอ.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย....................................... 
โทรศัพท......................................มือถือ.............................................. 
 1.สถานภาพ  
          โสด   สมรส คูสมรสช่ือ................................................................................  หยาหรือหมาย 
 2.ขาพเจาขอแสดงเจตนารับเงินสวัสดิการ โดยใหกองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) จายใหกับบุคคล ดังตอไปนี้ 
 2.1.............................................................เกี่ยวของเปน................................ของขาพเจา สัดสวน.............% 
 2.2.............................................................เกีย่วของเปน................................ของขาพเจา สัดสวน.............% 
 2.3.............................................................เกีย่วของเปน................................ของขาพเจา สัดสวน.............% 
 2.4.............................................................เกีย่วของเปน................................ของขาพเจา สัดสวน.............% 
 2.5.............................................................เกีย่วของเปน................................ของขาพเจา สัดสวน.............% 
 โดยมีเงื่อนไขดังนี้   ไดรับเต็มจำนวนเพียงผูเดียว   ไดรับสวนแบงเทา ๆ กัน 
               อื่น ๆ ระบุ.............................................................................. 
 อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผู ใดบังคับ ขมขู หรือ           
กระทำการใด ๆ ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสำคัญ ทายหนังสือนี้ 
 

      (ลงช่ือ).....................................................ผูใหความยินยอม 

            (............................................................) 
              ผูสมัครสมาชิกกองทุนภาคีเครือขาย 
                 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
 
      (ลงช่ือ)......................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ) 

            (............................................................) 
 
      (ลงช่ือ)......................................................เจาหนาท่ีกองทุน ฯ 

            (............................................................) 
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หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินสวัสดิการ (ในสวนผูรับโอนประโยชน) 

กองทุนภาคีเครือขายสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) 
 

เขียนท่ี........................................................................ 
วัน...........เดือน......................................พ.ศ............... 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี 

 ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี..................................หมูท่ี.................................. 
ซอย................................ถนน................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพทบาน................................................ 
โทรศัพทมือถือ.......................................................พรอมผูลงนามยินยอมและมอบอำนาจทายหนังสือนี้   
 ยินยอมและมอบอำนาจใหสหกรณ..........................................................................จำกัด เปนผูรับเงินกองทุน ฯ 
แทนขาพเจาเพื่อนำเงินดังกลาวไปชำระหนี้ของ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................ท่ีมีตอสหกรณ 
ออมทรัพย......................................................จำกัด จนแลวเสร็จและดำเนินการประสานงานกับกองทุนภาคีเครือขาย
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กภส.) แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 ขาพเจา/คณะ ขอรับผิดชอบในการที่ผู รับยินยอมและรับมอบอำนาจไดกระทำไปตามหนังสือยินยอม  
และมอบอำนาจนีเ้สมือนวาขาพเจาไดกระทำดวยตนเองท้ังส้ิน 
 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสำคัญตอหนาพยานแลว 
 

(ลงช่ือ).......................................................ผูยนิยอมและมอบอำนาจ 

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

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

   (..................................................)                 (......................................................) 
บัตร ปชช. เลขท่ี........................................................            บัตร ปชช. เลขท่ี........................................................ 
 

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

   (……….……....................................)         (…….............................................) 
บัตร ปชช. เลขท่ี........................................................            บัตร ปชช. เลขท่ี........................................................ 
 

           (ลงช่ือ)........................................................ผูรับมอบอำนาจ 

         (……...................................................) 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือ / ลายพิมพนิ้วมือของผูยินยอมและมอบอำนาจ และผูยินยอมและรับมอบ
อำนาจจริง และไดลงลายมือช่ือ / ลายพิมพนิ้วมือตอหนาขาพเจา 
 

ลงช่ือ......................................................พยาน (ผูสมัคร) ลงช่ือ......................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ) 

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


