ใบสมัครเขารวมกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ

วัน

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

เรียน ประธานกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ
ขาพเจา

อายุ
ที่ทํางานสังกัด

เลขทะเบียนที่

ตําแหน'ง

ที่อยู'ป)จจุบัน ที่ติดต'อไดสะดวกอยู'บานเลขที่
อําเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท0(บาน)

ป! สมาชิ ก กองทุ น ฯ

หมู'ที่

ถนน

รหัสไปรษณีย0
โทรศัพท0(มือถือ)

ขาพเจ ามี ความประสงค0 ส มั ครเขาร' ว มเป5 น สมาชิ ก กองทุ น สวั ส ดิ การสมาชิ กตํ า รวจ และได ทราบ
หลักเกณฑ0ของกองทุนฯ เป5นอย'างดีแลว จึงขอใหถอยคําเป5นหลักฐาน ดังต'อไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาสัญญาว'า เมื่อขาพเจาเป5นสมาชิกกองทุนฯ ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือนหรือเงินป)น
ผลประจําป! ร'วมบริจาคเขาบัญชีเงินฝากไวชื่อเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ
ขอ 2. ในกรณีขาพเจาไม'สามารถใหหักเงินเดือนหรือมียอดคงคางร'วมบริจาคเงินแก'กองทุนฯ ได
ขาพเจายินยอมใหนําเงินป)นผลและเงินเฉลี่ยคืนหักร'วมบริจาคเงินกองทุนฯคงคางทั้งหมด
ขอ 3. เมื่อขาพเจาไดเป5นสมาชิกกองทุนฯ แลว จะปฏิบัติตามระเบียบ มติ คําสั่ง และประกาศของ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผูสมัคร
)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับผลประโยชน%
วัน

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

เรียน ประธานกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ
ขาพเจา

ตําแหน'ง
ตําบล/แขวง

อายุ

ป!

อยู'บานเลขที่

หมู'

อําเภอ

จังหวัด

สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ พ.ศ.2562 ขอแสดงเจตนาระบุตัว

ผู รั บ ผลประโยชน0 ในกรณี ที่ ข าพเจ าถึ ง แก' ค วามตายในระหว' า งเป5 น สมาชิ ก กอทุ น ฯ โดยขอระบุ ชื่ อ ผู รั บ
ผลประโยชน0ตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 ขอมอบให (ระบุความเกี่ยวของใหชัดเจน) ดังนี้
1.

เกี่ยวของเป5น

ที่อยู'

โทรศัพท0

2.

เกี่ยวของเป5น

ที่อยู'

โทรศัพท0

3.

เกี่ยวของเป5น

ที่อยู'

โทรศัพท0

4.

เกี่ยวของเป5น

ที่อยู'

โทรศัพท0

5.

เกี่ยวของเป5น

ที่อยู'

โทรศัพท0
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(

ผูแสดงเจตนา
)
........../………..……/..........

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
วันที่
ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามผูที่สมัครเขาร'วมกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกตํารวจ (เห็นสมควรที่กองทุนฯ จะใหสมาชิกสามารถสมัครเขาร'วมไดหรือไม')

ไม'อยู'ในระหว'างถูกฟIองคดีแพ'งและอาญา
ไม'อยู'ในระหว'างถูกการสอบสวนทางวินัย
ไม'อยู'ในระหว'างการยื่นขอลาออกจากราชการเพื่อขอรับบําเหน็จ ,บํานาญ
ผ'านการตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเขาร'วมกองทุนฯ

เห็นควร
ลายมือชื่อ
(

ตําแหน'ง
)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ
หนังสือยินยอมใหนําเงินเดือนของสมาชิกบริจาค
เขาบัญชีกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน ประธานกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ
ขาพเจา
สังกัด

สมาชิกกองทุนฯ ทะเบียนที่
ที่อยู'ป)จจุบัน

โทรศัพท0

บัตรประจําตัวประชาชน หมายเลข

ออกโดย

วันออกบัตร

วันหมดอายุ

ข าพเจ ายิ น ยอมให นํ า เงิ น เดื อ นของข าพเจ าบริ จ าคเข าบั ญ ชี ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก ตํ า รวจ
ฝากโดยหักเงินไดรายเดือน และมีความประสงค0 ดังต'อไปนี้
1. ยินยอมใหกองทุนฯ เก็บเงินบริจาคจากเงินไดรายเดือน ตามประกาศกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ตํารวจป! 2562
2. ในกรณีขาพเจาเสียชีวิต และปรากฏว'ายังมีหนี้สินคงคางชําระอยู'กับสหกรณ0ออมทรัพย0ตํารวจ
เชียงใหม' จํากัด ขาพเจายินยอมใหทางกองทุนฯ นําเงินบริจาคกองทุนสวัสดิการสมาชิกตํารวจ มาชําระหนี้สิน
กับสหกรณ0ฯก'อนใหครบจํานวนคงคางทั้งหมดจึงจะมอบใหแก'ทายาทผูรับผลประโยชน0ตามที่สมาชิกไดระบุไว
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูใหคํายินยอม
)
พยาน
)
พยาน
)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ

ใบรับรองแพทย
สวนที่ 1 ของผู!ขอใบรับรองแพทยสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ
ขาพเจา
อายุ
เลขประจำตัวประชาชน
ขาพเจามีประวัติสุขภาพ ดังนี้
โรคตามขอ (3.1) – (3.9) ในส(วนที่ 2 ของแพทยไม(มี
มี (ระบุ)
โรคประจำตัวอื่น ๆ
ขาพเจาขอรับรองว(าขอความขางตนเป2นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ

วันที่

เดือน

ป

พ.ศ.

สวนที่ 2 ของแพทย
สถานที่ตรวจ
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ขาพเจา นายแพทย-/แพทย-หญิง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่
ไดตรวจร(างกายและสอบประวัติ ของ
แลว มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ไมเป)นผู!กายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหน!าที่ได!
(2) ไมมีจิตฟ01นเฟ2อน ไมสมประกอบ
(3) ประวัติการรักษาโรคตอไปนี้ในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแหงนี้
3.1 โรคมะเร็ง
ไมมี มี (ระบุ)
3.2 โรคหัวใจ
ไมมี มี (ระบุ)
3.3 โรควัณโรค
ไมมี มี (ระบุ)
3.4 โรคปอดเรื้อรัง
ไมมี มี (ระบุ)
3.5 โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ไมมี มี (ระบุ)
3.6 ภาวะไตวาย (ลางไต)
ไมมี มี (ระบุ)
3.7 โรคเอดสไมมี มี (ระบุ)
3.8 โรคตับแข็ง
ไมมี มี (ระบุ)
3.9 โรคเอสแอลอี (SLE)
ไมมี มี (ระบุ)
(4) โรคร!ายแรงอื่น ๆ (ระบุ)
สรุปความเห็นและข!อเสนอแนะนำของแพทย

ตราประทับ
โรงพยาบาลรัฐ

ลงชื่อ
(

)
แพทย-ผูตรวจร(างกาย

หมายเหตุ (1) ตองเป2นแพทย-แผนปEจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว(าดวยสถานพยาบาล
(2) ใบรับรองแพทย-ฉบับนี้ใหใชไดไม(เกิน 30 วัน นับแต(วันที่ตรวจร(างกาย
(3) หากพบวาเป)นโรค ตามข!อ (3) หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นวาอันตรายให!การสมัครเป)นสมาชิก
ตกเป)นโมฆะทันที
(4) ให!ผู!สมัครใช!ใบรับรองแพทยตามที่แบบกองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ กำหนดนี้เทานั้น เพื่อประกอบการสมัคร
เป)นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ

–2–
ถ!อยแถลงและให!การยินยอมของผู!สมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ขาพเจา
เลขประจำตัวประชาชน
อายุ
ป
ขาพเจาขอใหประวัติสุขภาพของขาพเจาเพื่อประกอบการสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ ดังนี้
1. มีสุขภาพแข็งแรง
2. ไมเป)นผู!กายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหน!าที่ได!
3. ไมมีจิตฟ01นเฟ2อน ไมสมประกอบ
4. ประวัติการรักษาโรคตอไปนี้
4.1 โรคมะเร็ง
ไมมี
มี (ระบุ)
4.2 โรคหัวใจ
ไมมี
มี (ระบุ)
4.3 โรควัณโรค
ไมมี
มี (ระบุ)
4.4 โรคปอดเรื้อรัง
ไมมี
มี (ระบุ)
4.5 โรคเบาหวานขั้นรุนแรง ไมมี
มี (ระบุ)
4.6 ภาวะไตวาย (ลางไต)
ไมมี
มี (ระบุ)
4.7 โรคเอดสไมมี
มี (ระบุ)
4.8 โรคตับแข็ง
ไมมี
มี (ระบุ)
4.9 โรคเอสแอลอี (SLE)
ไมมี
มี (ระบุ)
5. โรคร!ายแรงอื่น ๆ (ระบุ)
ขาพเจาขอยืนยันว(าถอยแถลงที่ใหไวเป2นความจริงทุกประการ หากข!าพเจ!าแถลงข!อความอันเป)นเท็จแล!ว
ให! กองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ ตัดสิทธิ์จากการเป)นสมาชิกกองทุนฯ ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ
พ.ศ.2564 ได!ทันที และข!าพเจ!าตลอดทั้งทายาทหรือผู!รับเงินบริจาคชวยเหลือของข!าพเจ!าจะไมขอรับสิทธิ์และใช!สิทธิ์
ใด ๆ และขอสละสิทธิ์ในการที่จะรับบริจาคชวยเหลือครอบครัวเมื่อข!าพเจ!าเสียชีวิต รวมทั้ง ข!าพเจ!าไมติดใจที่จะ
เรียกร!องเงินบริจาคชวยเหลือหรือเงินอื่นใดจากกองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ ทั้งสิ้น โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบของกองทุนฯทุกประการ
ขาพเจายินยอมเปMดเผยประวัติสุขภาพของขาพเจา โดยมอบให กองทุนฯ ขอประวัติการรักษาของขาพเจาจาก
สถานพยาบาลที่เกี่ยวของได
ลงชื่อ
(
)
ผูสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกตำรวจ

ลงชื่อ
(

)
พยาน/เจาหนาที่กองทุนฯ

ลงชื่อ
(

)
พยาน

