สมาชิกเลขที่ ______/______
แบบคาขอสมัครเป็ นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่สมัคร _____ เดือน ________ พ.ศ. _______
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ. _________________________อายุ ____ ปี
เกิดวันที่ ______ เดือน _________ พ.ศ. ________ บัตรประชาชนเลขที่ _______________
บ้านเลขที่ ______ หมู่ที่ _____ ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัด พิจิตรหัสไปรษณี ย ์ ๖๖๑๔๐
อาชีพ _________ หมายเลขโทรศัพท์ __________________ อยูใ่ นเขต O เทศบาล O อบต.
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดยข้าพเจ้ารับทราบระเบียบข้อบังคับฯ และยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการ
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนฯ ให้ตกแก่บุคคลดังต่อไปนี้ ในสัดส่ วนที่เท่าก ัน
๑. ชื่อ________________________ เกีย่ วข้องเป็ น _______________
๒. ชื่อ ________________________ เกีย่ วข้องเป็ น _______________
ลงชื่อ _________________ผูส้ มัคร
( ________________ )
*********************************************************************************************
สำหรับคณะกรรมกำร
๑. หลักฐานการสมัครสมาชิก
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผูย้ นื่ ใบสมัคร 1 ชุด (พร้อมรับรองสาเนา)
 สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูย้ นื่ ใบสมัคร 1 ชุด (พร้อมรับรองสาเนา)
๒. การชาระค่าสมัครสมาชิก
 ชาระค่าสมัครสมาชิกแล้ว
เป็ นเงิน _____________ บาท
 ฝากสัจจะเดือนแรก เดือน________ พ.ศ. ________ เป็ นเงิน ___________บาท
 ฝากสัจจะล่วงหน้าเดือน________ถึงเดือน________เป็ นเงิน ___________บาท
รวมทั้งสิ้น เป็ นเงิน _____________ บำท
๓. ผลการพิจารณาอนุมตั ิของคณะกรรมการ
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เพราะ ________________________________
ประเภทสมาชิก  สามัญ
 สมทบ
 ผูด้ อ้ ยโอกาส (ไม่ตอ้ งฝากสัจจะ)
เป็ นสมาชิกเลขที่

ตั้งแต่วนั ที่____/_____/_____
ลงชื่อ ................................................... กรรมการผูร้ ับสมัคร
(.........................................................)

สมาชิกเลขที่....................../........................
ทะเบียนสมาชิก
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เลขที่สมำชิก :
รับเข้าเป็ นสมาชิกเมื่อ :
ชื่อ - นามสกุล :
วันเกิด :
เลขบัตรประจาตัวประชาชน :
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
ผูร้ ับผลประโยชน์ ๑.
๒.
๓.
ประเภทสมาชิก :
มีสิทธิรับสวัสดิการเมื่อ :
อัตราบานาญต่อเดือน :
เริ่ มรับบานาญเมื่อ :

บันทึกข้ อมูลกำรพ้นสภำพกำรเป็ นสมำชิก
พ้นสภาพการเป็ นสมาชิก เมื่อวันที่ _____ เดือน ____________ พ.ศ. _______
เนื่องจาก
 เสี ยชีวิต
 ลาออก
 ขาดส่ งสัจจะเกินที่ระเบียบฯ กาหนด
 อื่นๆ ____________________________________
ลงชื่อ ________________ ผูบ้ นั ทึก
( _______________)

เลขที่ ______/______
แบบคาขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่ _____ เดือน _________พ.ศ. _____
ข้าพเจ้า ชื่อ ______________________นามสกุล ______________ อายุ ______ปี
เป็ นสมาชิกเลขที่
บัตรประชาชนเลขที่ ___________________
อยูบ่ า้ นเลขที่ ______ หมู่ที่ _____ ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณี ย ์ ๖๖๑๔๐
หมายเลขโทรศัพท์ _____________________________
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ ___________________ผูย้ นื่ คาขอ
( _________________ )
*********************************************************************************************
สำหรับคณะกรรมกำร
ได้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกแล้ว เห็นควรให้ลาออกได้ตามคาขอ
ลงชื่อ _________________ กรรมการ
( ________________)
 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ เพราะ _____________________________________
ลงชื่อ __________________ ประธานกรรมการ
( _________________ )

เอกสารแนบ:

๑. ทะเบียนข้อมูลสมาชิก ๒.สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะ

เลขที่ ______/_______
แบบคาขอเปลี่ยนแปลงแก ้ไขข้อมูล
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่ _____ เดือน _________________ พ.ศ. __________
ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ. ) ________________นามสกุล _________________
เป็ นสมาชิกเลขที่

บัตรประชาชนเลขที่ ____________________

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ ขข้อมู ลสมาชิ กกองทุนสวัสดิ การชุ มชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร
ดังนี้








คานาหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยูป่ ัจจุบนั
ผูร้ ับผลประโยชน์

เปลี่ยนแปลงแก ้ไขเป็ น ___________________________
เปลี่ยนแปลงแก ้ไขเป็ น ___________________________
เปลี่ยนแปลงแก ้ไขเป็ น ___________________________
เปลี่ยนแปลงแก ้ไขเป็ น วันที่ _____เดือน ____________พ.ศ. ________
เปลี่ยนแปลงแก ้ไขเป็ น ___________________________________
แก ้ไขเป็ น ๑.ชื่อ ____________________ เกีย่ วข้องเป็ น __________
๒.ชื่อ ____________________ เกีย่ วข้องเป็ น __________
๓. ชื่อ ____________________ เกีย่ วข้องเป็ น __________
ลงชื่อ _______________ ผูย้ นื่ คาขอ
( _______________ )

*********************************************************************************************
สำหรับคณะกรรมกำร
ได้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกแล้ว เห็นควรให้เปลี่ยนแปลงแก ้ไขข้อมูลได้ตามคาขอ
ลงชื่อ __________________ กรรมการ
( _________________ )
ได้เปลี่ยนแปลงแก ้ไขข้อมูลสมาชิกเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ _____เดือน _________ พ.ศ. ______
ลงชื่อ _________________ ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
( __________________)
เอกสารแนบ: ๑.เอกสารที่แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ๒. สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะ

เลขที่ ............ /....................
แบบคาขอรับสวัสดิการ (กรณี เสี ยชีวิต)
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่ ........... เดือน............................. พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ชื่อ ..................................................... อายุ................ ปี
ที่อยูป่ ัจจุ บนั บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ............ ตาบล..................... อาเภอ................... จังหวัด..........................
บัตรประชาชนเลขที่ ...................................................................... ออกโดย................................................................
ออก วันที่ .............................. หมดอายุวนั ที่ ............................... ในฐานะผูร้ ับผลประโยชน์/ตัวแทนผูร้ ับผลประโยชน์
มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอ สามง่าม
จังหวัดพิจิตร ของสมาชิกเลขที่
ชื่อ-สกุล ............................................ ที่เสี ยชีวิต เมื่อวันที่ ............. เดือน..................................พ.ศ............................
เนื่องจาก ..........................................................................................
ลงชื่อ........................................................... ผูร้ ับผลประโยชน์
(.........................................................)
*********************************************************************************************
สำหรับคณะกรรมกำร
ขอรับรองว่า สมาชิกได้เสี ยชีวิตจริ ง เห็นควรจ่ายสวัสดิการแก่ผรู ้ ับผลประโยชน์ที่ยนื่ คาขอ
ลงชื่อ ............................................................ คณะกรรมการ
(........................................................)
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เพราะ _______________________
ลงชื่อ

ประธานฯ
(นายพงศ์ศกั ดิ์ จันทร์ สขุ )

วันที่ .........................................................................................
เอกสารแนบ: ๑. .สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด ๒.ทะเบียนข้อมูลสมาชิก
๓..สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะ ๔.มรณะบัตร ๕.สาเนาทะเบียนบ้านประทับตราตาย ๖.สาเนาบัตร
ประชาชนของผูเ้ สี ยชีวิต

เลขที่ .......... /......................
แบบคาขอรับสวัสดิการ
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่........... เดือน ............................ พ.ศ........................
ข้าพเจ้า ชื่อ ........................................................... อายุ........... ปี
เป็ นสมาชิกเลขที่
ความประสงค์ขอรับสวัสดิการจากกองทุนฯ เนื่ องจาก
 คลอดบุตร
จานวนบุตร ................... คน เมื่อวันที่ ....................................................................
ณ โรงพยาบาล .............................................................................................................................................






มารดา  ไม่เป็ น  เป็ นสมาชิกเลขที่
นอนรักษาตัวเนื่องจากการคลอดบุตรที่โรงพยาบาล จานวน .................... คืน
เจ็บป่ วย
นอนที่โรงพยาบาล.......................................................จานวน....... ...... ครั้ง
เมื่อวันที่ ...................................................................................................................................................................
ทุนการศึกษา กาลังศึกษาอยูท่ ี่ ............................................. จังหวัด .............................ชั้น ...............................
ประสบภัย
 อัคคีภยั (ไฟไหม้)  วาตภัย (พายุ) เมื่อวันที่..............เดือน...................... พ.ศ.................
อื่นๆ..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ......................................................... ผูข้ อรับสวัสดิการ
(..........................................................)

*********************************************************************************************
สำหรับคณะกรรมกำร
ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็ นจริ ง เห็นควรจ่ายสวัสดิการแก่ผยู ้ นื่ คาขอ
ลงชื่อ ................................................................ คณะกรรมการ
(...............................................................)
 อนุ มตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ เพราะ......................................................................................
ลงชื่ อ
ประธานฯ
(นายพงศ์ศกั ดิ์ จันทร์สุข)
.............../....................../................

เอกสารแนบ: ๑. .สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก ๑ ชุด ๒...หลักฐานแสดงการเกิดเหตุขา้ งต้น (ถ้ามี)

เลขที่ ............ /.....................
ใบสาคัญรับเงิน
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่........... เดือน ............................ พ.ศ........................
ข้ าพเจ้ า ชื่อ..................................................................................
บ้ านเลขที่ ............................หมู่ที่ ............... ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ได้ รับเงินจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไว้ ถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ลำดับ

รวม

รำยกำร

จำนวนเงิน

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

ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับเงิน
(............................................................)
ลงชื่อ ....................................................... ผู้จา่ ยเงิน
(นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ สขุ )
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม

หมายเหตุ: ให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนด้ วย

เลขที่ .......... /......................
แบบคาขอรับสวัสดิการบานาญชรารายปี
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ........................
ข้ าพเจ้ าชื่อ .................................................. อายุ ............ ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ........... หมู่ที่ ...........
ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เป็ นสมาชิกเลขที่
มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม เนื่องจากข้ าพเจ้ ามีอายุ
และส่งเงินสมทบครบตามระเบียบข้ อบังคับของกองทุนฯจึงขอรับ
 บานาญชรารายปี จากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลสามง่าม

ลงชื่อ ......................................................... ผู้ขอรับสวัสดิการ
(.........................................................)
*********************************************************************************************
สำหรับคณะกรรมกำร
ขอรับรองว่า ข้ อความข้างต้ นเป็ นจริ ง เห็นควรจ่ายสวัสดิการแก่ผ้ ยู ื่นคาขอ
ลงชื่อ ................................................................ คณะกรรมการ
(...............................................................)
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เพราะ......................................................................................
ลงชื่อ

ประธานฯ
(นายพงศ์ศกั ดิ์ จันทร์ สขุ )
.............../.............../................

เอกสารแนบ: ๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก ๑ ชุด
เลขที่ .......... /......................
แบบแสดงยืนยันการรับถุงยังชีพสงเคราะห์ผ้ พู ิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ติดเชื ้อ
สานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ.......................
ข้ าพเจ้ าชื่อ .................................................... อายุ ........... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่ ............ หมู่ที่ ............
ตาบลสามง่าม อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เป็ นสมาชิกเลขที่
ข้ าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่ามว่ามีคุณสมบัติ
ควรได้ รับการสงเคราะห์ให้ ได้ รับถุงยังชีพจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสามง่ามและข้ าพเจ้ าได้ รับรับถุงยังชีพ
ซึง่ มีของรวมอยูใ่ นถุงมูลค่า ........................... บาท จึงลงลายมือชื่อไว้ ในเอกสารนี ้และ
ใบสาคัญรับเงินไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ ......................................................... ผู้รับสวัสดิการ
(.......................................................)
***************************************************************************************
สำหรับคณะกรรมกำร
ขอรับรองว่า ข้ อความข้างต้ นเป็ นจริ ง
ลงชื่อ ............................................................. คณะกรรมการ
(.............................................................)
 อนุ มตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ เพราะ......................................................................................
ลงชื่ อ

ประธานฯ
(นายพงศ์ศกั ดิ์ จันทร์สุข)
.............../................./................

เอกสารแนบ: ๑. .สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก ๑ ชุด

