สสธท.4

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงและลดจานวนผูร้ บั เงิ นสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที.่ ................เดือน........................................พ.ศ......................
เรียน คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................เลขประจาตัวสมาชิก.....................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............ถนน................................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต.............................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................โทรศัพท์..........................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปลีย่ นแปลงและลดจานวนผูร้ บั เงินสงเคราะห์ ดังนี้
1. เปลีย่ นแปลง ผูร้ บั เงินสงเคราะห์ จากเดิม ดังนี้
1.1. ....................................................................................................................
1.2. ....................................................................................................................
1.3. ....................................................................................................................
1.4. ....................................................................................................................
1.5 ....................................................................................................................
2. ลดจานวนผูร้ บั เงินสงเคราะห์ คงเหลือ เป็ นดังนี้
2.1 ......................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าในฐานะ…………..ของข้าพเจ้า สัดส่วน…......%
2.2 ......................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าในฐานะ…………..ของข้าพเจ้า สัดส่วน…......%
2.3 ......................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าในฐานะ…………..ของข้าพเจ้า สัดส่วน…......%
2.4 ......................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าในฐานะ…………..ของข้าพเจ้า สัดส่วน…......%
2.5 ......................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าในฐานะ…………..ของข้าพเจ้า สัดส่วน…......%
โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
 ให้ได้รบั เต็มจานวนแต่เพียงผูเ้ ดียว
 ให้ได้รบั ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน
 อืน่ ๆ.........................................................................
ดังเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านผูร้ บั เงินสงเคราะห์ใหม่ประกอบการพิจารณา ที่
แนบเรียนมาพร้อมนี้
หากมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเหลืออยู่ ก็ให้มอบแก่ผมู้ สี ทิ ธิดงั กล่าวข้างต้น ถ้าคนใดเสียชีวติ ไปก่อนข้าพเจ้า
ผูน้ นั ้ เป็ นอันหมดสิทธิได้รบั เงินดังกล่าว
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา
(ลงชือ่ )................................................................
(...............................................................)

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล และ ที่อยู่
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที.่ ................เดือน........................................พ.ศ......................
เรียน คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................เลขประจาตัวสมาชิก.....................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ...............หมู.่ ..................................ถนน...................................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต
...................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สมาคม ฯ ดาเนินการ
ขอเปลีย่ นแปลง

 ชือ่

 ชือ่ สกุล

 ทีอ่ ยู่

ชือ่ ........................................................................นามสกุล.........................................................................
เป็ นชือ่ ......................................................................เป็ นนามสกุล.................................................................
(เดิม)ทีอ่ ยูเ่ ลขที.่ ........................หมู.่ .................ถนน................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/
เขต........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
เปลีย่ นเปลีย่ นทีอ่ ยูเ่ ป็ นเลขที.่ ......................หมู.่ ..................ถนน.......................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
พร้อมทัง้ ได้แนบเอกสารหลักฐาน ตามคาขอดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. ใบสาคัญการเปลีย่ น ชื่อ - สกุล (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(ลงชือ่ )................................................................
(...............................................................)

หนังสือแจ้งการขอโอนย้าย สมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที.่ ................เดือน.................................พ.ศ......................
เรียน คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................เลขประจาตัวสมาชิก.....................
เป็นสมาชิกภาพสมาคมโดยสมบูรณ์เมือ่ วันที.่ ..............เดือน...................................พ.ศ.........................อยู่
บ้านเลขที.่ .......................หมู.่ ....................ถนน.............................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต
.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
โทรศัพท์.................................................มือถือ...................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอให้สมาคม ฯ ดาเนินการ
 โอนย้ายสมาชิก
จากเดิมสังกัด ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์..........................................................จากัด
เป็น สังกัด ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์...............................................................จากัด
เนื่องจาก..............................................................................................................................................
.......................................ตัง้ แต่วนั ที.่ ..................เดือน.................................พ.ศ....................เป็นต้นไป

ลงชื่อ.............................................................สมาชิก
(............................................................)
.............../........................../.................

หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่ มจานวนผูร้ บั เงิ นสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที.่ ................เดือน.................................พ.ศ......................
เรียน คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................เลขประจาตัวสมาชิก.....................
เป็นสมาชิกภาพสมาคมโดยสมบูรณ์เมือ่ วันที.่ ..............เดือน...................................พ.ศ.........................อยู่
บ้านเลขที.่ .......................หมู.่ ....................ถนน.............................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต
.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
โทรศัพท์.................................................มือถือ...................................................................................
เดิมผูร้ บั เงินสงเคราะห์ คือ..................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอให้สมาคม ฯ ดาเนินการ
1. เปลีย่ นแปลงผูร้ บั เงินสงเคราะห์ ดังนี้
1.1 จาก.....................................................................เป็ น.........................................................
1.2 จาก.....................................................................เป็ น.........................................................
1.3. จาก....................................................................เป็ น.........................................................
1.4. จาก....................................................................เป็ น.........................................................
1.5. จาก....................................................................เป็ น.........................................................
2. เพิม่ จานวนผูร้ บั เงินสงเคราะห์ ดังนี้
2.1......................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าในฐานะ…………..ของข้าพเจ้า สัดส่วน…......%
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ....................................................................................................................................................
2.2......................................เกีย่ วข้องกับข้าพเจ้าในฐานะ…………..ของข้าพเจ้า สัดส่วน….......%
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั ....................................................................................................................................................
โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
 ให้ได้รบั เต็มจานวนแต่เพียงผูเ้ ดียว
 ให้ได้รบั ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน
 อืน่ ๆ.........................................................................
ดังเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านผูร้ บั เงินสงเคราะห์ใหม่ประกอบการพิจารณา ที่
แนบเรียนมาพร้อมนี้
หากมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเหลืออยู่ ก็ให้มอบแก่ผมู้ สี ทิ ธิดงั กล่าวข้างต้น ถ้าคนใดเสียชีวติ ไปก่อนข้าพเจ้า ผู้
นัน้ เป็ นอันหมดสิทธิได้รบั เงินดังกล่าว
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา
(ลงชือ่ )................................................................
(...............................................................)

(ตัวอย่าง)

หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
เขียนที…
่ ………สสธท. ………………...
วันที…
่ …28…กุมภาพันธ์…2560……..
เรียน คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า………….นายระเบียบ…รักสงบ………..สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เป็นสมาชิกภาพสมาคมโดยสมบูรณ์เมือ่ วันที.่ ......1...ตุลาคม 2557.......................
เลขประจาตัวสมาชิก.....00001......................อยู่บา้ นเลขที่……11………หมูท่ …
่ี …2….ตรอก/ซอย.................
ถนน……นครอินทร์… ตาบล/แขวง…บางสีทอง…..อาเภอ/เขต.....บางกรวย......จังหวัด....นนทบุร.ี ..................
รหัสไปรษณีย.์ ..11130...............โทร.....081-111-1111.......................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เนื่องจาก.....................................................................................................
ตัง้ แต่วนั ที.่ ................................. เป็ นต้นไป.

ลงชื่อ…………………………................สมาชิก
(………………………………….)

(ตัวอย่าง)

หนังสือแจ้งการขอโอนย้าย สมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เขียนที.่ ...............สสธท. ..............................................
วันที.่ ......28......เดือน.....กุมภาพันธ์.......พ.ศ.....2560......
เรียน คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........ระเบียบ...รักสงบ.....เลขประจาตัวสมาชิก.....00001............
เป็นสมาชิกภาพสมาคมโดยสมบูรณ์เมือ่ วันที.่ ....1..........เดือน.....ตุลาคม..........พ.ศ.......2557...............
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ....99...................หมู.่ .....2...............ถนน..นครอินทร์..ตาบล/แขวง.....บางสีทอง...............
อาเภอ/เขต..........บางกรวย..........จังหวัด...นนทบุร.ี .............รหัสไปรษณีย.์ ......11130..........................
โทรศัพท์........02-4961340..................มือถือ..........081-111-1111.......................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอให้สมาคม ฯ ดาเนินการ
 โอนย้ายสมาชิก
จากเดิมสังกัด ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์............สาธารณสุขจังหวัดนนทบุร.ี .....จากัด
เป็น สังกัด ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์....โรงพยาบาลราชวิถี ............................จากัด
เนื่องจาก.........ย้ายสถานทีป่ ฎิบตั งิ าน...................................................................................................
.......................................ตัง้ แต่วนั ที.่ .......28...........เดือน.....กุมภาพันธ์..........พ.ศ......2560...เป็ นต้นไป

ลงชื่อ................ระเบียบ...รักสงบ....................สมาชิก
(..............นายระเบียบ...รักสงบ.......................)
.........28....../..........ก.พ............/......2560.........

