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ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ / สมทบ
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อายุ.................ป
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันท่ี...........เดือน.................................... พ.ศ. ............... คูสมรสชื่อ............................................................................
(1) สมาชิกสามัญของสหกรณออมทรัพย..............................................................จํากัด เลขทะเบียนท่ี.....................

สมทบสหกรณออมทรัพย.................................................................................จํากัด เลขทะเบียนท่ี....................
(2)  ดํารงตําแหนง............................................................................หรือปฏิบัติหนาท่ี.......................................................

สถานท่ีปฏิบัติงาน / ชื่อหนวยงาน..............................................................................................................................
ตําบล (แขวง).........................................................อําเภอ (เขต).................................................................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท (ท่ีทํางาน).........................................

(3) สถานท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน)
บานเลขท่ี...........................หมูท่ี.............. ซอย.....................................ถนน..............................................................
ตําบล (แขวง).............................................อําเภอ (เขต)............................................จังหวดั.....................................
รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพทบาน..................................................โทรศัพทมือถือ.....................................

(4) การชําระเงิน ดังนี้
4.1 การชําระเงินครั้งแรก

คาสมัครสมาชิกครั้งแรก เปนเงิน   100  บาท
เงินคาเบี้ยประกันชีวิต............................................ บาท
รวมชําระเงินครั้งนี้ เปนเงิน.................................... บาท (....................................................................)

4.2 การชําระเงินครั้งตอไป ขาพเจายินยอมใหหักและชําระเงินคาเบี้ยประกันชีวิต ดังนี้
ชําระเปนเงินสดท่ีศูนยประสานงานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (สหกรณตนสังกัด)

ชําระเงินเขาบัญชกีองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน เลขท่ีบัญชี...................................................................
ชําระจากการหักเงินปนผล เฉลี่ยคืน จากสหกรณตนสังกัด
ขาพเจาไดทราบและเขาใจวัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับกองทุนสาธารณสุขภาคอีสานแลว มีความประสงค

สมัครเปนสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขของกองทุนฯทุกประการ

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

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชองเอกสารประกอบ

1.สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
2.สําเนาทะเบียนบาน
3.สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
4.ใบสําคัญการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี)
5.ใบรับรองแพทยฉบับจริง มีอายุไมเกิน 30 วัน
6.สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห
7.กรณีสมาชิกสมัครตรง ตองมีใบเสร็จร ับเง ินงวดสุดทายหรือ

ใบรับรองของสหกรณตนสังกัด

เลขประจําตัวสมาชิก. ............................
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สําหรับเจาหนาท่ีกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย
ตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานที่ 1

และไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน พรอมชําระเงินคาสมัคร และเงินเบี้ยประกันชีวิต ตามขอบังคับ และ
ระเบียบกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ประกาศ เรื่องการรับสมัครสมาชิกหรือการเปดรับสมัครเปนกรณีพิเศษ แลวแต
กรณี

ลงชื่อ...............................................................
ตําแหนง...........................................................

ความเห็นของคณะกรรมการศูนยประสานงานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
เสนอ

เห็นควรอนุมัติใหสมัครเปนสมาชิก กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1
ไมเห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก...............................................................................................................................

.
ลงชื่อ.............................................................

(..........................................................)
ประธานศูนยประสานงาน หรือผูไดรับมอบหมาย

ความเห็นสําหรับคณะกรรมการกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
คําสั่ง

อนุมัติใหสมัครเปนสมาชิก กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1
ไมอนุมัติ เนื่องจาก...........................................................................................................................................

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

ประธานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
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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 จนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไมไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและ
ปราศจากประวัติการรักษาโรคเหลานี้ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแหงนี้

(1) โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
(2) โรคหัวใจ
(3) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(4) โรคเบาหวานท่ีมีภาระแทรกซอนตองฟอกไต
(5) โรคภูมิคุมกันบกพรอง
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะของแพทย (    )  สุขภาพแข็งแรง

(    )  อ่ืน ๆ ระบุ...........................................................

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

แพทยผูทําการตรวจรางกาย
หมายเหตุ (1) ตองเปนแพทยแผนปจจุบันช้ันหน่ึง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

(2) แพทยสรุปความวาเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง หรืออ่ืน ๆ ระบุโรค..........................................................
(3) ใบรับรองแพทยฉบับน้ีใชไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย
(4) หากพบวาเปนโรค ตาม (1) – (5) หรือโรคอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวาอันตราย กองทุนสาธารณสุข
ภาคอีสาน จะไมรับเปนสมาชิก
(5) ใหผูสมัครใชใบรับรองแพทยตามแบบที่กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน กําหนดนี้เทานั้น เพื่อประกอบการสมัคร
เปนสมาชิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน ประธานกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน

ขาพเจา..........................................................................ขอรับรองวา ขาพเจาไมเปนโรคภัยไขเจ็บ ตาม (1) – (5) หากขาพเจา
รูอยูแลว และเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความน้ันเปนความเท็จ ขาพเจายินยอมให กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน
ใชสิทธิตัดรายช่ือพนสมาชิกภาพกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 2/2562

ลงช่ือ..................................................................(ผูสมัครสมาชิก)
(..........................................................................)ตัวบรรจง
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หนังสือแสดงเจตนาการมอบใหรับเงินสวัสดิการ
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1

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

ขาพเจา................................................................อายุ...........ป เกิดวันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ.............
สมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1 เลขทะเบียนท่ี.............................อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี............
ถนน......................................ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท.............................................มือถือ..................................................

1.  สถานภาพ
โสด สมรส คูสมรสชื่อ.......................................................................... หยาหรือหมาย

2.  ขาพเจาขอแสดงเจตนาการรับเงินสวัสดิการ  โดยใหกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน จายใหกับบุคคล
ดังตอไปนี้

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.........%
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ไดรับเต็มจํานวนเพียงผูเดียว ไดรับสวนแบงเทา ๆ กัน

อ่ืน ๆ ระบุ..........................................................................................
อนึ่ง ขาพเจาขอรับรองวา การแสดงเจตนาครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจ ไมมีผูใดบังคับ ขมขู หรือ

กระทําการใด ๆ ใหขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทายหนังสือนี้

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

ผูสมัครสมาชิกกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1
(ลงชื่อ).....................................................พยาน

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

(ลงชื่อ).....................................................เจาหนาท่ี กองทุนฯ
(..................................................)
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หนังสือยินยอมและมอบอํานาจการรับเงินสวัสดิการ
กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน ลานท่ี 1

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

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.............................................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตรประจําตัว
ประชาชนเลขท่ี ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี…………….….…………..
หมูท่ี.................. ซอย...................................ถนน....................................ตําบล/แขวง........................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย..........................................
โทรศัพทบาน...........................................................................โทรศัพทมือถือ....................................................................
พรอมผูลงนามยินยอมและมอบอํานาจทายหนังสือนี้ ยินยอมและมอบอํานาจใหสหกรณ..................................................
เปนผูรับเงินกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน แทนขาพเจา เพ่ือนําเงินดังกลาวไปชําระหนี้ของ..............................................
ท่ีมีตอสหกรณออมทรัพย.........................................................................จํากัด จนแลวเสรจ็ และดําเนินการประสานงาน
กับกองทุนสาธารณสุขภาคภาคอีสานแทนขาพเจาจนเสร็จการ

ขาพเจา/คณะ ขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับยินยอมและรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือยินยอมและมอบ
อํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว

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

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

บัตรปชช.เลขท่ี........................................................... บัตรปชช.เลขท่ี..............................................................

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

บัตรปชช.เลขท่ี............................................................ บัตรปชช.เลขท่ี..............................................................

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

ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือของผูยินยอมและมอบอํานาจ และผูยินยอมและรับ
มอบอํานาจจริง และไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือตอหนาขาพเจา

(ลงชื่อ)........................................................พยาน(ผูสมัคร) (ลงชื่อ).....................................................พยาน
(....................................................) (....................................................)


