
                                                                                                                           สมาชิกเลขท่ี ______/______ 
                               แบบค าขอสมคัรเป็นสมาชิก 
                               กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 
 

                                                                         วนัท่ีสมคัร _____ เดือน ________ พ.ศ. _______ 

 ขา้พเจา้    นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.  _________________________อาย ุ____ ปี 

เกดิวนัท่ี ______ เดือน _________  พ.ศ. ________ บตัรประชาชนเลขท่ี     _______________ 

บา้นเลขท่ี ______ หมู่ท่ี _____ ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวดั พิจิตรหสัไปรษณีย ์๖๖๑๔๐ 

อาชีพ _________  หมายเลขโทรศพัท ์__________________  อยูใ่นเขต     O  เทศบาล      O   อบต. 
 มีความประสงคข์อสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 
โดยขา้พเจา้รับทราบระเบียบขอ้บงัคบัฯ และยนิยอมปฏิบตัิตามทุกประการ 
 เม่ือขา้พเจา้ถึงแกก่รรม ผลประโยชน์ท่ีเกดิจากกองทุนฯ ใหต้กแกบุ่คคลดงัต่อไปน้ี ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

๑. ช่ือ________________________     เก ีย่วขอ้งเป็น _______________ 

๒. ช่ือ  ________________________  เก ีย่วขอ้งเป็น _______________   

         
                                                                                                                    ลงช่ือ _________________ผูส้มคัร 
                          ( ________________ ) 

 

********************************************************************************************* 
ส ำหรับคณะกรรมกำร 
 ๑.  หลกัฐานการสมคัรสมาชิก 

    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ของผูย้ืน่ใบสมคัร  1  ชุด  (พร้อมรับรองส าเนา) 
    ส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูย้ืน่ใบสมคัร  1  ชุด  (พร้อมรับรองส าเนา) 
 ๒.  การช าระค่าสมคัรสมาชิก 

    ช าระค่าสมคัรสมาชิกแลว้     เป็นเงิน _____________ บาท 

 ฝากสัจจะเดือนแรก เดือน________ พ.ศ. ________ เป็นเงิน ___________บาท 

 ฝากสัจจะล่วงหนา้เดือน________ถึงเดือน________เป็นเงิน ___________บาท 

                  รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน _____________ บำท 

 ๓.  ผลการพิจารณาอนุมตัิของคณะกรรมการ 
    อนุมตัิ             ไม่อนุมตัิ  เพราะ ________________________________ 

  ประเภทสมาชิก    สามัญ   สมทบ   ผูด้อ้ยโอกาส (ไม่ตอ้งฝากสัจจะ) 
   

เป็นสมาชิกเลขท่ี                                                   ต ั้งแต่วนัท่ี____/_____/_____ 
      

                                                                                          ลงช่ือ ................................................... กรรมการผูรั้บสมคัร 
                                             (.........................................................) 



 

                                                                            สมาชิกเลขท่ี....................../........................ 
 

                                           ทะเบียนสมาชิก      

      ส านกังานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร 
 

เลขที่สมำชิก :   

รับเขา้เป็นสมาชิกเม่ือ :   

ช่ือ - นามสกุล :   

วนัเกดิ :   

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน :   

ท่ีอยู่ :   

   

หมายเลขโทรศพัท์ :   

ผูรั้บผลประโยชน์  ๑.   

๒.   

๓.   

ประเภทสมาชิก :   

มีสิทธิรับสวสัดิการเม่ือ :   

อตัราบ านาญต่อเดือน :   

เร่ิมรับบ านาญเม่ือ :   

 
 

บันทึกข้อมูลกำรพ้นสภำพกำรเป็นสมำชิก 
  พน้สภาพการเป็นสมาชิก  เม่ือวนัท่ี _____ เดือน ____________ พ.ศ. _______ 

  เน่ืองจาก     เสียชีวิต 

 ลาออก 
 ขาดส่งสัจจะเกนิท่ีระเบียบฯ ก  าหนด 

 อ่ืนๆ ____________________________________ 

                                   ลงช่ือ ________________ ผูบ้นัทึก 
                               ( _______________) 



 
                                                                            

                                                                                     เลขที ่______/______ 
                                     แบบค าขอลาออกจากการเป็นสมาชิก   

                                     ส านกังานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร 
  

       วนัท่ี _____ เดือน _________พ.ศ. _____ 

  

ขา้พเจา้ ช่ือ ______________________นามสกุล ______________ อาย ุ______ปี 
เป็นสมาชิกเลขท่ี              บตัรประชาชนเลขท่ี ___________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี ______ หมู่ท่ี _____ ต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่าม   จงัหวดัพิจิตร  รหสัไปรษณีย ์ ๖๖๑๔๐  
หมายเลขโทรศพัท ์_____________________________ 

 

 มีความประสงคข์อลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่าม  จังหวดัพิจิตร  
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                                  ลงช่ือ ___________________ผูย้ืน่ค  าขอ 

                        ( _________________ ) 
 

********************************************************************************************* 
  

ส ำหรับคณะกรรมกำร 
 

 ไดต้รวจสอบขอ้มูลของสมาชิกแลว้  เห็นควรใหล้าออกไดต้ามค าขอ 

 

                                            ลงช่ือ _________________ กรรมการ 
                             ( ________________) 
 

  อนุมตัิ   ไม่อนุมตัิ  เพราะ _____________________________________ 

 

                   ลงช่ือ __________________ ประธานกรรมการ 
                     ( _________________ ) 
 

 

 

 

     เอกสารแนบ:  ๑. ทะเบียนขอ้มูลสมาชิก   ๒.สมุดบญัชีเงินฝากสัจจะ 
 
       



                                                                                                                                                เลขท่ี ______/_______ 

                                       แบบค าขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูล   

                                       ส านกังานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร 
 

                         วนัท่ี _____ เดือน _________________ พ.ศ. __________ 

 

ขา้พเจา้ ( นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ. ) ________________นามสกุล _________________ 

  

เป็นสมาชิกเลขท่ี              บตัรประชาชนเลขท่ี ____________________ 

 

  มีความประสงคข์อเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่ามจังหวดัพิจิตร  
ดงัน้ี 

 

 ค าน าหนา้ช่ือ เปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็น ___________________________ 

 ช่ือ เปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็น ___________________________ 

 นามสกุล เปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็น ___________________________ 

 วนั/เดือน/ปี เกดิ เปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็น  วนัท่ี _____เดือน ____________พ.ศ. ________ 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั เปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็น ___________________________________ 

 ผูรั้บผลประโยชน์ แกไ้ขเป็น   ๑.ช่ือ ____________________  เก ีย่วขอ้งเป็น __________ 

๒.ช่ือ ____________________ เก ีย่วขอ้งเป็น __________ 

๓. ช่ือ ____________________ เก ีย่วขอ้งเป็น __________ 

 

                              ลงช่ือ _______________  ผูย้ืน่ค  าขอ 

                           ( _______________ ) 
 

********************************************************************************************* 
ส ำหรับคณะกรรมกำร 
 ไดต้รวจสอบขอ้มูลของสมาชิกแลว้  เห็นควรใหเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลไดต้ามค าขอ 

 

                                 ลงช่ือ __________________ กรรมการ 
                      ( _________________ ) 
  

ไดเ้ปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกเรียบร้อยแลว้  เม่ือวนัท่ี _____เดือน _________ พ.ศ. ______ 

 

                                      ลงช่ือ _________________ ผูบ้นัทึกขอ้มูล 
                        ( __________________)  
 

เอกสารแนบ:  ๑.เอกสารท่ีแสดงหลกัฐานการเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล     ๒. สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะ 



                                                                                                  
                                                                                                                                    เลขท่ี ............ /.................... 

                              แบบค าขอรับสวสัดิการ (กรณีเสียชีวิต)   

                                       ส านกังานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร 
 

            วนัท่ี ........... เดือน.............................  พ.ศ. .................. 
 ขา้พเจา้ ช่ือ .....................................................    อาย.ุ............... ปี  
 ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี .....................   หมู่ท่ี ............ ต าบล..................... อ าเภอ................... จังหวดั..........................   
 บตัรประชาชนเลขท่ี ......................................................................   ออกโดย................................................................   
 ออก วนัท่ี  ..............................   หมดอายวุนัท่ี  ...............................  ในฐานะผูรั้บผลประโยชน์/ตวัแทนผูรั้บผลประโยชน์ 

มีความประสงคข์อรับสวสัดิการและผลประโยชน์ท่ีเกดิจากกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอ สามง่าม      
จงัหวดัพิจิตร  ของสมาชิกเลขท่ี 
 

 ช่ือ-สกุล ............................................   ท่ีเสียชีวิต  เม่ือวนัท่ี ............. เดือน..................................พ.ศ............................ 
  เน่ืองจาก .......................................................................................... 
 

                                ลงช่ือ........................................................... ผูรั้บผลประโยชน์ 
                                     (.........................................................) 

  

********************************************************************************************* 
      ส ำหรับคณะกรรมกำร 
 

ขอรับรองว่า สมาชิกไดเ้สียชีวิตจริง เห็นควรจ่ายสวสัดิการแกผู่รั้บผลประโยชน์ท่ียืน่ค  าขอ 

 

                  ลงช่ือ   ............................................................ คณะกรรมการ       
                                                                             (........................................................)              
        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  อนุมตัิ  

  ไม่อนุมตัิ  เพราะ _______________________ 

 

                 ลงช่ือ                                                           ประธานฯ 

                                          (นายพงศ์ศกัด์ิ    จนัทร์สขุ ) 

              วนัท่ี .........................................................................................  

เอกสารแนบ: ๑. .ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด    ๒.ทะเบียนขอ้มูลสมาชิก 
๓..สมุดบญัชีเงินฝากสัจจะ  ๔.มรณะบตัร   ๕.ส าเนาทะเบียนบา้นประทบัตราตาย ๖.ส าเนาบตัร 

ประชาชนของผูเ้สียชีวิต 



               เลขท่ี .......... /......................    

                               แบบค าขอรับสวสัดิการ     

                                          ส านกังานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลสามง่าม  อ าเภอสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร   
 

                วนัท่ี........... เดือน ............................ พ.ศ........................   
ขา้พเจา้ ช่ือ ........................................................... อาย.ุ.......... ปี 

เป็นสมาชิกเลขท่ี             ความประสงคข์อรับสวสัดิการจากกองทุนฯ เน่ืองจาก 
 คลอดบุตร จ านวนบุตร ................... คน   เม่ือวนัท่ี .................................................................... 
ณ  โรงพยาบาล ............................................................................................................................................. 
 

  มารดา   ไม่เป็น  เป็นสมาชิกเลขท่ี                                                                 
  นอนรักษาตวัเน่ืองจากการคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาล จ านวน .................... คืน 

 เจ็บป่วย  นอนท่ีโรงพยาบาล.......................................................จ านวน....... ...... คร้ัง    
      เม่ือวนัท่ี ...................................................................................................................................................................    
 ทุนการศึกษา  ก  าลงัศึกษาอยูท่ี่ ............................................. จังหวดั .............................ชั้น ............................... 
 ประสบภยั   อคัคีภยั (ไฟไหม)้    วาตภยั (พาย)ุ   เม่ือวนัท่ี..............เดือน...................... พ.ศ.................    
 อ่ืนๆ.......................................................................................................................................................................... 
                 
                           ลงช่ือ ......................................................... ผูข้อรับสวสัดิการ  
                         (..........................................................) 
 

********************************************************************************************* 
ส ำหรับคณะกรรมกำร 
                                    ขอรับรองว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นจริง เห็นควรจ่ายสวสัดิการแกผู่ย้ืน่ค  าขอ 

 

                                                                                 ลงช่ือ ................................................................  คณะกรรมการ  
                                                                                          (...............................................................)              
 

 

 

 

 

 
 
 
 
        เอกสารแนบ:  ๑. .ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิก ๑ ชุด   ๒...หลกัฐานแสดงการเกดิเหตุขา้งตน้ (ถา้มี) 

  อนุมตัิ  

  ไม่อนุมตัิ  เพราะ......................................................................................  
 

                                 ลงช่ือ                                        ประธานฯ 

                           (นายพงศ์ศกัด์ิ   จนัทร์สุข) 
                                 .............../....................../................   



 
                                                                                                                                       เลขท่ี ............ /..................... 
 
                                         ใบส าคัญรับเงิน       

                                         ส านกังานกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม  จงัหวัดพิจิตร 
 
  

             วนัท่ี........... เดือน ............................ พ.ศ........................   
 

ข้าพเจ้า ช่ือ.................................................................................. 
บ้านเลขท่ี ............................หมู่ท่ี ............... ต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม  จงัหวัดพิจิตร    
ได้รับเงินจาก กองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม  จงัหวัดพิจิตร ไว้ถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้          
 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวนเงิน 

    
 
 
 
 
    
 

รวม ตัวอักษร    ( ..................................................... )   

 
         
                                 ลงช่ือ ............................................................ ผู้ รับเงิน 
                 (............................................................) 
  
                                        ลงช่ือ ....................................................... ผู้จา่ยเงิน 
                           (นายพงศ์ศักด์ิ   จนัทร์สขุ) 
                 ประธานกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่ม   
 

 

 

 
 

หมายเหตุ:  ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนด้วย 



 

 

 
               เลขท่ี .......... /......................    
                                           แบบค าขอรับสวัสดิการบ านาญชรารายปี     

                                          ส านักงานกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม  จงัหวัดพิจิตร 
 
   

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

 ข้าพเจ้าช่ือ  ..................................................  อาย ุ............ ปี    อยูบ้่านเลขท่ี ...........  หมู่ท่ี ........... 
 ต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม   จงัหวัดพิจิตร 

              เป็นสมาชิกเลขท่ี                 
 มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการจากกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่ม  เน่ืองจากข้าพเจ้ามีอาย ุ
 และสง่เงินสมทบครบตามระเบียบข้อบงัคับของกองทนุฯจงึขอรับ 

   

                                             บ านาญชรารายปีจากกองทนุสวัสดิการชมุชนเทศบาลต าบลสามงา่ม   
    
               
                       ลงช่ือ ......................................................... ผู้ขอรับสวัสดิการ  
                               (.........................................................) 
 

********************************************************************************************* 
          ส ำหรับคณะกรรมกำร 
                                    ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริง เห็นควรจา่ยสวัสดิการแก่ผู้ยื่นค าขอ 
 

                                                                     ลงช่ือ ................................................................  คณะกรรมการ  
                                                                              (...............................................................)              
 

 
 
 
 
 
 
 
       

  อนุมติั  

  ไม่อนมุติั  เพราะ...................................................................................... 
 
                           ลงชื่อ                                                ประธานฯ 
                                          (นายพงศ์ศกัด์ิ   จนัทร์สขุ) 
                                       .............../.............../................   



 
               
                                                                                                                                                                                        เลขท่ี .......... /......................    
                             
                                                   แบบแสดงยืนยนัการรับถงุยงัชีพสงเคราะห์ผู้พิการ, ผู้ ด้อยโอกาส, ผู้ติดเชือ้ 

                             ส านกังานกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม  จงัหวัดพิจิตร 
 
                                                                 

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

ข้าพเจ้าช่ือ  ....................................................  อาย ุ........... ปี    อยูบ้่านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี ............ 
ต าบลสามงา่ม  อ าเภอสามงา่ม   จงัหวัดพิจิตร 

            เป็นสมาชิกเลขท่ี              
   ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่มวา่มีคุณสมบติั   
ควรได้รับการสงเคราะห์ให้ได้รับถงุยงัชีพจากกองทนุสวัสดิการชมุชนต าบลสามงา่มและข้าพเจ้าได้รับรับถงุยงัชีพ 

ซึง่มีของรวมอยูใ่นถงุมูลค่า ........................... บาท  จงึลงลายมือช่ือไว้ในเอกสารนีแ้ละ 
 ใบส าคัญรับเงินไว้เป็นหลกัฐาน      

                       ลงช่ือ ......................................................... ผู้ รับสวัสดิการ  
                                (.......................................................) 
 

***************************************************************************************  
          ส ำหรับคณะกรรมกำร 
                                    ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริง  
 

                                                                     ลงช่ือ .............................................................  คณะกรรมการ  
                                                                             (.............................................................)              
 

 
 
 
 
 
 
 
         

เอกสารแนบ:  ๑. .ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก ๑ ชดุ 
 

เอกสารแนบ:  ๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิก ๑ ชุด    
 

  อนุมตัิ  

  ไม่อนุมตัิ  เพราะ......................................................................................  
 

                           ลงช่ือ                                                ประธานฯ 

                           (นายพงศ์ศกัด์ิ   จนัทร์สุข) 
                                      .............../................./................   


