การให้ ถ้อยคา การมอบอานาจ การให้ ความยินยอม
ต่ อสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด
โปรดกรอกรายละเอียดและตอบคาถามตามความจริ งต่อไปนี้
1. ชื่อ-นามสกุล .......................................................................................... เพศ  ชาย  หญิง ส่วนสูง ............ ซม. น้ าหนัก ............. กก.
2. อายุ ............. ปี
วันเดือนปี เกิด ..........................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
3. บัตรประชาชนเลขที่ ............................................ วันหมดอายุ .................................. สถานที่ออก ..............................................................
4. สถานที่ติดต่อ .................................................................................................................................................... โทรศัพท์ ..................................
5. สถานที่ทางาน .................................................................................................................................................. โทรศัพท์ ..................................
6. อาชีพ ................................... ตาแหน่ง ............................................ หน้าที่ความรับผิดชอบ ...........................................................................
7. ท่านเคยเป็ นวัณโรค ปอดบวม โรคมะเร็ ง หรื อเนื้องอก เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต ความบกพร่ องทาง
ระบบประสาทอย่างถาวรอันเนื่องมาจากความผิดปกติของเส้นเลือดสมอง หรื อ โรคเกี่ยวกับสมอง โรคตับ โรคไต
โรคปอด หรื อโรคทางเดินหายใจ โรคเลือดหรื อโรคของหลอดเลือด แผลใ นกระเพาะอาหารหรื อลาไส้ เลือดออกใน
ทางเดินอาหาร โรคของต่อมไทรอยด์ โรคลมบ้าหมู(ลมชัก) การมองเห็นผิดปกติ โรคเกี่ยวกับดว งตา หรื อหู แขน ขาอ่อน
แรงเป็ นอัมพฤกษ์ หรื ออัมพาต โรคจิต โรคทางระบบประสาท โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง กระดูกข้อต่อหรื อกล้ามเนื้อ
มีความบกพร่ องหรื อพิการทางร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อไม่
8. ท่านเคยใช้ยาเสพติดที่ให้โทษ หรื อสารเสพติดใด ๆ หรื อยาประเภทมึนเมา หรื อเคยได้รับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษ หรื อเคยต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรื อไม่
9. ท่านเคย ดื่มสุ รา หรื อดื่มวิสกี้ เป็ นประจาเกินกว่า 1 ใน 6 ขวด หรื อดื่มเบียร์เกินกว่า 1.5 ขวด หรื อ ดื่มไวน์เกินกว่า
1 ขวด ต่อวัน หรื อไม่ ( 1 ขวดเท่ากับ 750 มิลลิลิตร )
10. ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมานี้ ท่านเคยเจ็บป่ วย หรื อได้รับบาดเจ็บ หรื อเคยปรึ กษาแพทย์ หรื อรับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรื อคลินิกแพทย์ หรื อได้รับคาแนะนาให้ทาการรักษาใด ๆ ที่มิได้กล่าวข้างต้นหรื อไม่
11. ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมาท่านมีอ าการต่อไปนี้หรื อไม่ มีอาการอ่อนเพลีย น้ าหนักลด ท้องเดินเรื้ อรังเป็ นระยะ
เวลานาน ต่อมน้ าเหลืองโต โรคผิวหนังเรื้ อรัง ไข้เรื้ อรัง ปอดอักเสบ หรื อเคยติดเชื้อเอชไอวี ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
หรื อเป็ นเอดส์หรื อไม่
12. บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของท่านคนใดเคยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรื อ เอดส์ หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่

 เคย  ไม่เคย

 เคย  ไม่เคย
 เคย  ไม่เคย
 เคย  ไม่เคย
 เคย  ไม่เคย

 เคย  ไม่เคย
13. ในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผา่ นมา ท่านเคยเจ็บป่ วยติดต่อกันนานเกินกว่า 10 วัน โดยมิได้ปรึ กษาแพทย์ หรื อมิได้รับการ  เคย  ไม่เคย
รักษาในโรงพยาบาลหรื อไม่
14. ในคาขอเ อาประกันชีวติ หรื อ การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวติ
ใด ๆ ของท่านเคยถูกปฏิเสธ หรื อ เลื่อน  เคย  ไม่เคย
การพิจารณา หรื อเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย หรื อมีขอ้ จากัด หรื อข้อแก้ไขทางหนึ่งทางใดหรื อไม่
หากคาตอบในข้ อ 7 ถึง 14 เป็ นคาตอบรับ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยระบุหมายเลขข้อที่เป็ นคาถามด้วย ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อและที่อยูข่ องแพทย์ ......................................................................................................................................................................................................
การมอบอานาจ และให้ คายินยอม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดถูกต้องสมบูรณ์ และเป็ นความจริ งตามที่ขา้ พเจ้าทราบ และเชื่อว่าเป็ นความจริ ง โดยหนังสื อฉบับนี้
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่แพทย์ โรงพยาบาล คลินิก หรื อองค์กรอื่นใด ซึ่งมีบนั ทึกประวัติสุขภาพหรื อประวัติการรักษาของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อมูล
รายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด อนึ่งสาเนาหรื อภาพถ่ายของหนังสื อฉบับนี้ให้ถือ ว่ามีผลบังคับได้
และสมบูรณ์เสมือนต้นฉบับ
ลงชื่อ .................................................. สมาชิก
( ...............................................)
วัน/เดือน/ปี .................................................

