
 

 

 
 

  ที่  สขถอ      7 /2561 
 

19  มถิุนายน  2561 
 

เรื่อง  กองทุนสวัสดกิารบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  
 

เรยีน  นายกองคการบริหารสวนตําบล / นายกเทศมนตร ี/นายก อบจ. ทุกแหง 
 

สิ่งที่สงมาดวย  1. ระเบยีบสมาคมฯ วาดวยกองทุนสวัสดกิารบุคลากรฯ  จํานวน   1  ชุด 

  2. ใบสมัครสมาชิก      จํานวน   1  แผน 
   

   สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี    ไดดําเนินการจัดตั้ง  “กองทุน

สวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี”  เพื่อเปนการชวยเหลือ และเปน

สวัสดิการแก ขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจําของพนักงานจางตามภารกิจ / 

พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางเหมาบรกิาร/ผูบรหิารทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น ในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธาน ีเพื่อเป็นสวสัดกิารในกรณีเสียชีวิต  

การสมัครสมาชิกกองทุนฯ จะตองชําระคาสมัครและคาธรรมเนียมรายป ๆ ละ  100  บาท  

และสมาชิกจะไดรับสวัสดกิารเกี่ยวกับการเสยีชีวติ ในกรณตีอไปนี้  

- รับเงนิคาจัดการศพตามประเพณี 10,000 บาท  

- คาพวงหรดี ไมเกนิครัง้ละ 1,000 บาท  

- คาสวดพระอภิธรรมครั้งละไมเกนิ 2,000 บาท  

- ในกรณบีดิา/มารดา/คูสมรส จะไดรับเงินชวยเหลอืรายละไมเกนิ 1,000 บาท 

ห าก มี ค ว าม ป ร ะส ง ค ส น ใ จ ส มั ค ร ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ฯ  ส าม าร ถ ส ง ใ บ ส มั ค ร ท า ง 

ubonlocalgov.com@gmail.com (สะดวกใหสงทาง E-mail)  หรอื  แฟกซ อบต.กระเดยีน โทร.045-๒๓๕-166  

ชําระคาส มัครและค าธรรมเนี ยมรายปบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขายิ่ ง เ จริญปารค  บัญชี เลขที่                 

452-0-54913-2  ช่ือบัญชี  กองทุนสวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

รายละเอยีดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

แสดงความนับถอื 

 

 ( นายสายสทิธิ์  ไททอง ) 

นายกสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธาน ี

สํานักงานเลขานุการ 

โทร  081-790-3430 E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 

สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
23 ชยางกูร 30 ถนนชยางกูร ต.ในมอืง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  อบ  34000 
หมายเลขทะเบียนที่ 6/2556 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 หมายเลขผูเสียภาษีอากร 099-3-0031020-9 
โทรศัพท 081-790-3430 เว็บไซต www.ubonlocalgov.org E-mail : ubonlocalgov.com@gmail.com 
 

mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%95
mailto:ubonlocalgov.com@gmail.com
http://www.ubonlocalgov.org/


 
ระเบียบสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

วาดวย กองทุนสวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 

------------------------------------------ 

โดยท่ีสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพ่ือ

เปนการชวยเหลือ และเปนสวัสดิการแก  ขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจําของ

พนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางเหมาบริการ/ผูบริหารทองถ่ิน/สมาชิกสภาทองถ่ิน  

ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือประโยชนแกการดํารงชีพ และเปนการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อาศัยอํานาจตามขอบังคับสมาคมขาราชการ

สวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2556  ขอ  18.1 จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ .- 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีวาดวยกองทุน

สวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2561" 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ในระเบียบนี้ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/องคการบริหารสวน

จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  

“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง นายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

“กองทุนสวัสดิการ”หมายถึง กองทุนสวัสดิการบุคลากรทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี ใหใชอักษรยอ

วา“กสอ.” 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดอุบลราชธานี 

“บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ”หมายถึง ขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรทางการศึกษา/

ลูกจางประจําของพนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางเหมาบริการ/ผูบริหารทองถ่ิน/

สมาชิกสภาทองถ่ิน  ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี สมัครเขา เปน สมาชิก 

“กสอ.” 

“ปบัญชี” หมายถึง ปพุทธศักราช ตามปฏิทิน 

ขอ 4 ใหนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ โดยใหมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยปญหาตามระเบียบนี้และใหถือเปนท่ีสุด 
 

หมวดท่ี 1  

วัตถุประสงคกองทุน 

ขอ 5 กองทุนสวัสดิการมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 (1) เพ่ือเปนสวัสดิการแก ขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจําของ

พนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางเหมาบริการ/ผูบริหารทองถ่ิน/สมาชิกสภาทองถ่ิน 
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ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี อันเปนการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเพ่ือ

ประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให 

 (2) เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกรูจักแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

 (3) เพ่ือจัดสวัสดิการแกสมาชิกในเรื่องการเสียชีวิตและอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด 

 (4) เพ่ือใหเกิดคุณธรรมความสามัคคีมีน้ําใจรวมกันแกไขปญหาสรางสัมพันธภาพท่ีดีในหมู

สมาชิก  

 (5) เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในหมูสมาชิกและมีองคกรท่ีคอยชวยเหลือสมาชิกดวยกันเม่ือ

เกิดความเดือดรอนหรือจําเปน  

 (6) กองทุนนี้ไมดําเนินการเพ่ือแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสินแตดําเนินการเพ่ือ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิก 
 

หมวดท่ี 2 คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 6 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการขาราชการสวนทองถ่ิน

จังหวัดอุบลราชธานี มีชื่อวา คณะกรรมการ "กสอ."ประกอบดวย 

(1) นายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

หรือกรรมการสมาคมฯ ท่ีนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมาย    เปนประธานกรรมการ  

(2) คณะกรรมการสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัด 

อุบลราชธานีท่ีนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบล 

ราชธานีคัดเลือก 2 คน     เปนกรรมการ  

(3) ผูแทนสมาชิกซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวน 3 คน  เปนกรรมการ  

(4) เลขานุการสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

หรือผูไดรับมอบหมายนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานี      เปนเลขานุการ 

(5) เหรัญญิกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

หรือผูไดรับมอบหมายนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานี      เปนเหรัญญิก 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการตาม (3) ใหดําเนินการโดยวิธีรับการรับสมัครจาก

สมาชิกและใหสมาชิกประชุมคัดเลือกกันเองถาหากวามีผูสมัครเกินกวาจํานวนท่ีพึงมีตามระเบียบโดยวิธีการ

เขียนชื่อลงคะแนนและใหสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการจัดใหมีการเลือก

คณะกรรมการตาม (3)  

ในระยะเริ่มแรกคณะกรรมการใหมาจากการแตงตั้งของนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัด

อุบลราชธานี  แลวใหมีการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตามวรรคแรกใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา  1  ป 

ขอ 7 คณะกรรมการตามขอ 6 พนจากตําแหนงเม่ือ  

(1) ตาย  

(2) พนจากตําแหนงหนาท่ีราชการ 

(3) ลาออก  
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(4) โอนยายไปสังกัดสวนราชการอ่ืนหรือจังหวัดอ่ืน  

(5) คณะกรรมการกองทุนมีมติใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ีอยางรายแรง  

(6) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 

8 คณะกรรมการ กสอ.มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

(1) ดําเนินการภารกิจของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนท่ีตั้งไวตามระเบียบฯ  

(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับและอนุมัติการจายเงินกองทุนโดยจัดทําเปน

ประกาศของคณะกรรมการกองทุน ฯ 

(3) รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุนตาม (2) ใหสมาคมขาราชการสวน

ทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีทราบภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  

(4) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนๆตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
 

หมวด 3  

สมาชิกกองทุน 

ขอ 9 สมาชิกมี 2 ประเภทดังนี้  

(1) สมาชิกสามัญไดแกขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจําของ

พนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางเหมาบริการขององคกรปกครองทองถ่ิน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 

 (2) สมาชิกวิสามัญไดแก ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอ 10 สมาชิกขาดสมาชิกภาพเม่ือ  

(1) ตาย  

(2) ลาออก  

(3) ถูกไลออกใหออกหรือถูกเลิกจาง  

(4) ลาออกจากราชการ  

(5) ถูกถอนชื่อจากทะเบียน 

(6) ขาดการจายคาธรรมเนียมรายป 

(7) โอนยายไปสังกัดสวนราชการอ่ืนหรือจังหวัดอ่ืน 

(8) พนวาระโดยไมไดรับเลือกเขามาเปนผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขอ 11 ผูสมัครเปนสมาชิกจะตองเปนขาราชการ/พนักงาน/บุคลากรทางการศึกษา/

ลูกจางประจําของพนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางท่ัวไปและพนักงานจางเหมาบริการ/ผูบริหารทองถ่ิน/

สมาชิกสภาทองถ่ิน  ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอ 12 ผูสมัครเปนสมาชิกตองยื่นใบสมัครตามแบบและคาธรรมเนียมรายป 100 บาท 
 

หมวด 4  

สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 

ขอ 13 สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นคํารองขอรับการชวยเหลือสวัสดิการจาก กสอ.ไดตามหลักเกณฑท่ี 

กําหนดไวในระเบียบนี้ 

ขอ 14 สมาชิกมีหนาท่ีชําระคาธรรมเนียมใหแกกองทุน กสอ.รายปๆละ 100 บาท 
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หมวด 5 

สวัสดิการ 

ขอ 15 สมาชิกจะไดรับสวัสดิการ ตองเปนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

(1) เปนสมาชิกครบระยะเวลา 180 วัน นับจากวันท่ีคณะกรรมการรับเขาเปนสมาชิก หาก

เปนสมาชิกไมครบระยะเวลาแลวเสียชีวิต จะไดรับเงินคาธรรมเนียมคืน เทากับท่ีสงชําระมาแลวเทานั้น 

(2) จัดทําเอกสารการขอรับสวัสดิการครบถวน พรอมลงลายมือชื่อ และคณะกรรมการลง

ชื่อใหการรับรอง 

(3) ชําระคาธรรมเนียมรายปเม่ือครบกําหนดแลว 

ขอ 16 สมาชิกจะไดรับสวัสดิการ เก่ียวกับการเสียชีวิต ในกรณีตอไปนี้ 

- รับเงินคาจัดการศพตามประเพณี 10,000 บาท 

- คาพวงหรีด ไมเกินครั้งละ 1,000 บาท 

- คาสวดพระอภิธรรมครั้งละไมเกิน 2,000 บาท 

- ในกรณีบิดา/มารดา/คูสมรส  จะไดรับเงินชวยเหลือรายละไมเกิน 1,000  บาท 
 

หมวด 6 

รายรับเงินกองทุน 

ขอ 17 รายไดของกองทุนสวัสดิการประกอบดวย  

(1) เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามท่ีสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีจัดสรร

ให  

(2) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให  

(3) เงินคาสมัคร และคาธรรมเนียมรายปจากสมาชิก  

(4) ผลประโยชนของเงินหรือทรัพยสินตามขอ (1) - (3) 

(5) รายไดอ่ืน ๆ  

ขอ 18 บรรดาเงินตางๆ ของ กสอ.ใหเหรัญญิก กสอ.นําฝากธนาคารในนามบัญชี "กองทุน

สวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี" 
 

หมวด 7 

การเบิกจายเงินกองทุน 

ขอ 19 ใหประธานหรือกรรมการท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมายมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย

เงินกองทุนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ขอ 20 การจายเงินจากบัญชีกองทุนใหประธานคณะกรรมการและกรรมการท่ีไดรับมอบหมายอีก 

2 คนรวมกันลงลายมือชื่อและเอกสารของธนาคารโดยมีเง่ือนไขการลงนาม 2 ใน 3 คน 

ขอ 21 ใหเหรัญญิกมีหนาท่ีรับจายรักษาควบคุมเงินและการบัญชีตามขอบังคับหรือมติของ

กรรมการ กสอ.และเม่ือสิ้นปใหทํารายงานการเงินประกอบงบดุลยื่นเสนอตอคณะกรรมการ กสอ. 

ขอ 22 ใหกองทุนสวัสดิการ ฯ จายคาตอบแทนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการไดตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ กสอ.กําหนดครั้งละไมเกิน 1,000 บาทหรือรวมกันในการปฏิบัติงาน 1 ครั้งไมเกิน 

3,000 บาท 
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หมวด 8  

การบัญชีและการตรวจสอบ 

ขอ 25 ใหเหรัญญิกจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายรับและรายจายของกองทุนในปท่ีผานมา

เสนอคณะกรรมการ กสอ.เพ่ือทราบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีกองทุน 

ขอ 26 ใหเหรัญญิกกําหนดและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีท่ีเปนมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ขอ 27 ใหเหรัญญิกจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับรายจายประจําเดือนเสนอประธาน

คณะกรรมการ กสอ.เพ่ือทราบและใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเสนอคณะกรรมการ กสอ.เพ่ือทราบทุกหก

เดือน 

ขอ 28 ใหหนวยตรวจสอบภายในเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบและรับรองบัญชี

และการเงินของกองทุนสวัสดิการทุกรอบปบัญชีกองทุนใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับงบการเงิน

และบัญชีรายรับรายจายตามขอ 25  

 

หมวด 9  

บทเฉาะกาล 

ขอ 29  ในระยะ 90 วันแรกหลังประกาศใชระเบียบ ฯ ไมใหนําหมวดท่ี 8 มาบังคับใชโดยใหการ

เบิกจายเปนอํานาจของนายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี   

 

   

 

ใหไว   ณ  วันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

                (ลงชื่อ) 

                             ( นายสายสิทธิ์    ไททอง ) 

               นายกสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 
 

คําส่ังสมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
ท่ี 2/2561 

เรื่อง  แกไขเปล่ียนแปลงคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 

----------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามขอบังคับสมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี  พ.ศ. 2556  ขอ  18.1  

ประกอบกับระเบยีบกองทุนสวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561  จึงขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกรกองทุนสวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561  

ดังตอไปนี้ 

1. พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร  ประธานกรรมการ 

2. จ.อ.ปฐมพงษ   ชาตรี   กรรมการ 

3. นายสุดใจ  ทาประจิต   กรรมการ 

4. นางราตรี   ประทาน   เหรัญญิก 

5. ส.ต.ท.เรืองกิตติ์  อังกรรัมย  เลขานุการ 

6. นางมะลิวัลย  กองทอง  ผูชวยเหรัญญิก 

7. นางสาวสุกัลยา  หาระสาร  ผูชวยเลขานุการ 

ท่ีปรึกษา 

1. นายพินิจศักดิ์  คําวัน    นายกองคการบริหารสวนตําบลพังเคน 

2. นายสุทธิ์พงศ  แสนทวีสุข  นายกเทศมนตรีตําบลโพธิ์ไทร 

ใหคณะกรรมการ  มีหนาท่ี   

(1) ดําเนินการภารกิจของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนท่ีตั้งไวตามระเบียบฯ  

(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับและอนุมัติการจายเงินกองทุนโดยจัดทําเปนประกาศของ

คณะกรรมการกองทุน  

(3) รายงานผลการดําเนินงานและการรับจายเงินกองทุนตาม (2) ใหสมาคมขาราชการสวนทองถ่ิน

จังหวัดอุบลราชธานีทราบภายใน 45 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  

  (4) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี   22  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

                

(ลงชื่อ) 

                             ( นายสายสิทธิ์    ไททอง ) 

                สมาคมขาราชการสวนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 
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เลขท่ี.......................... 

 

 

 

ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
สมาคมขาราชการสวนทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

-------------------------- 
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. .............. 

 

ชื่อ – สกุล ................................................................. (เขียนตัวบรรจง) วัน/เดือน/ปเกิด ....................................... 
 อายุ .................. ป เลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................................................................................... 
ที่อยู (ตามทะเบียนบาน) เลขที่ ..................... หมูที่ ..................... ซอย ........................ ถนน ............................... 
ตําบล ............................. อําเภอ .................................. จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย......................... 
สถานที่ทํางาน .......................................................................... เลขที่ ...............................หมูที่ ...........................  
ตําบล ............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย.......................... 
โทรศัพท ............................ มือถือ .................................. โทรสาร ............................E-mail ……………………….…. 

สมัครสมาชิกสามัญ 
  (  )  ขาราชการสวนทองถ่ิน  (  )  ลูกจางประจํา  (  )  พนักงานจาง   (  )  พนักงานจางเหมาบริการ 

ตําแหนง ......................................................................................................... ระดับ (ถามี) .................... 
สมัครสมาชิกวิสามัญ 
(  ) ผูบริหารทองถ่ิน  ตาํแหนง.................................................................................................................. 
(  )  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาพเจามีความประสงคขอสมัครเขาเปนสมาชิกของ “กองทุนสวัสดิการบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดอุบลราชธาน”ี  พรอมนี้ไดแนบ 
 (  )  สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชนหรือสําเนาบตัรขาราชการ  จํานวน  1  ฉบับ 
 (  )  สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  1  ฉบับ 
 (  )  คาธรรมเนียมรายป   จํานวน  100  บาท 
อนึ่ง  การรับสวัสดิการของขาพเจา หากขาพเจาเสียชวีติ ขาพเจาจะมอบใหกับ........................................ 
ซึ่งเก่ียวของเปน.........................................................เปนผูรับสวสัดิการของขาพเจา  
  
 
 
 
 

      (ลงชื่อ) ................................................. ผูสมัคร 
          (...............................................................) 
              ................./.................../................... 
 
สําหรับนายทะเบียนสมาชิก 
ไดตรวจสอบเอกสาร/คณุสมบัติของผูสมัครแลวเห็นสมควร 
(  )  รับสมัครเปนสมาชิก 
(  )  ไมสามารถเปนสมาชิกได เน่ืองจาก ........................ 
 

            (ลงช่ือ) ........................................... ผูตรวจสอบ 
                 (.......................................................) 
                      ............./............../............... 

สําหรับงานการเงิน 
ไดรับเงินจากคาธรรมเนียมรายป เปนเงิน  100 บาท   
 
 
 

           (ลงช่ือ) .......................................... ผูตรวจสอบ 
               (.....................................................) 
                   ............./.............../................ 
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