หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
………………………………
เขียนที่………………………………………………….
วันที่………………เดือน……………………………..พ.ศ…………..
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
2. สาเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย

ข้าพเจ้า………………………………….นามสกุล………………………………………………………
อยูบ่ า้ นเลขที่………………….หมู่ที่……………..ถนน…………………………ตาบล……….…………………
อาเภอ……………………………………จังหวัด………………………………….
ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ มูลเพื่อเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ………ปี (เกิด……………………) เลขที่บตั รประชาชน............................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ น
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัว่ คราว
อื่นๆ...........................................
หน่วย ( รพ. สสอ.)......................................บัญชีธนาคารกรุ งไทย(สาหรับโอนเงินปั นผล)เลขที่................................
ได้รับเงินได้รายเดือน…………….….…….บาท เบอร์โทร.........................................................
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกสมทบในสหกรณ์อื่นซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบในชั้นนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่ งค่าหุ น้ รายเดือนต่อสหกรณ์ใน
อัตรา เดือนละ……………………….บาท (มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั นี้ (แสดงข้อความละเอียดของแต่ละราย
คือ ชื่อและสานักของเจ้าหนี้ จานวนหนี้สินตั้งแต่แรกอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี หลักประกันที่ให้ไว้ จานวนต้นเงิน
คงเหลือ จานวนดอกเบี้ยค้างชาระและเป็ นหนี้สินเพื่อการได้ให้ครบทุกราย)
(1). ……………………………………………………………………………………………
(2). ……………………………………………………………………………………………
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์โปรดหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพื่อส่ งต่อ
สหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 7. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกข้าพเจ้าจะชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับต่อสหกรณ์ให้เสร็ จภายในวันที่…………………………………
ซึ่งคณะกรรมการดาเนิ นการจะได้กาหนดการชาระจานวนเงินดังกล่าวนี้ขา้ พเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฎิบตั ิตาม
ความในข้อ 6 ด้วย
ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
……………………………………
(…………………………………)
ผู้สมัคร

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่………………………………………………….
วันที่………………เดือน……………………………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า………………………………………………..ตาแหน่ง………………………………………….
สังกัด……………………………………..………ขอรับรองว่าตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ขา้ พเจ้าได้
สอบสวนข้อความซึ่ งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีลกั ษณะ
ถูกต้อง ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 33. และสมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์

……………………………………
(…………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………..
ผู้รับรอง

ชื่อสมาชิก………………………………………..เลขทะเบียน……………………..หน่วย………………………
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก
ตัวอย่างลายมือชื่อให้ไว้ ณ วันที่…………………………………………….
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
(โปรดลงลายมือชื่อคนละ 3 ลายมือชื่อ)
ขอรับรองว่าลายมือชื่อข้างบนนี้ เป็ นลายมือชื่ อของสมาชิกผูน้ ้ ีจริ ง
……………………………………
(…………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………..
ผู้รับรอง

หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าจ้ าง หรือบานาญ หรือเงินอืน่ ใด
เขียนที่......................................................
วันที่......................................................................
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า...............................................................................................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด เลขทะเบียนที่...............................ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
...................................................................รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ ในสังกัด...........................................
.......................................... จึงทาหนังสื อให้คายินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ
เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จตกทอด หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับจาก...........................................................
เพื่อชาระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินฝาก ค่าหุ น้ ประจาเดือน หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จันทบุรี จากัด ให้แก่สหกรณ์ ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป
2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสื อให้คายินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
จะให้ความยินยอม
3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ส่ งคู่ฉบับหนังสื อให้คายินยอมฉบับนี้ให้เจ้าหน้าที่
ผูจ้ ่ายเงิน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จตกทอด หรื อเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ ไว้เป็ นหลักฐานด้วย
(ลงชื่อ)...........................................................สมาชิก
(.............................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(.............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที่..................
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(.............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที่..................
หมายเหตุ พยานต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเดียวกัน 2 คน

หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าจ้ าง หรือบานาญ หรือเงินอืน่ ใด
เขียนที่......................................................
วันที่......................................................................
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สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด เลขทะเบียนที่...............................ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง
...................................................................รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ ในสังกัด...........................................
.......................................... จึงทาหนังสื อให้คายินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ
เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จตกทอด หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับจาก...........................................................
เพื่อชาระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินฝาก ค่าหุ น้ ประจาเดือน หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จันทบุรี จากัด ให้แก่สหกรณ์ ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป
2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสื อให้คายินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
จะให้ความยินยอม
3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ส่ งคู่ฉบับหนังสื อให้คายินยอมฉบับนี้ให้เจ้าหน้าที่
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ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ ไว้เป็ นหลักฐานด้วย
(ลงชื่อ)...........................................................สมาชิก
(.............................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(.............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที่..................
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(.............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที่..................
หมายเหตุ พยานต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเดียวกัน 2 คน

หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าจ้ าง หรือบานาญ หรือเงินอืน่ ใด
เขียนที่......................................................
วันที่......................................................................
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(.............................................................)
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หมายเหตุ พยานต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเดียวกัน 2 คน

ทะเบียนเลขที่.................................
วันที่...............................................

หนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์
วันที่..............................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกเลขที่..............................................
ตาแหน่ง...................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........................................................อายุ.....................ปี
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่.............................หมู่ที่.................ซอย................................................................................
หมู่บา้ น............................................ถนน.................................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................
โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก.......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับประโยชน์อนั พึงเกิ ดขึ้ นในระหว่างที่ ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิ ก สาหรั บสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ข
จันทบุรี จากัด ได้แก่ เงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งสิ ทธิและประโยชน์อื่นๆ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย และเงิ น
หรื อประโยชน์อื่นๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้าพเจ้าขอตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์โดยหนังสื อฉบับนี้ และให้ยกเลิกหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายประโยชน์อนั พึงได้รับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ให้หักหนี้ ที่มีต่อสหกรณ์ก่อนแล้ว จึงให้แก่
บุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้ตามลาดับและเงื่อนไขท้ายหนังสื อฉบับนี้
ให้ได้รับ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่ (โดยละเอียด)
ร้อยละ (%)
ที่อยู.่ ...............................................................
.......................................................................
..................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............
โทรศัพท์.........................................................
ที่อยู.่ ...............................................................
.......................................................................
..................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............
โทรศัพท์.........................................................
ที่อยู.่ ...............................................................
.......................................................................
..................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............
โทรศัพท์.........................................................
ที่อยู.่ ...............................................................
.......................................................................
..................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............
โทรศัพท์.........................................................
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการกาหนดตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระทาขึ้นในขณะที่ขา้ พเจ้ามีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์
ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.............................................................สมาชิกผูแ้ สดงเจตนา
(...........................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
ลงชื่อ...................................................................พยาน

เงื่อนไขการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. ผูร้ ับโอนประโยชน์ตอ้ งมีความเกี่ยวพันกับสมาชิ กดังต่อไปนี้ คือมีความเกี่ยวพันเป็ น คู่สมรส หรื อ บุตร หรื อ บิดา
มารดา หรื อ ญาติพี่นอ้ ง หรื อ บุคคลอื่นๆ
2. ผูร้ ับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ต้ งั แต่ 1 คน หรื อหลายคนก็ได้ กรณี ต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์มากกว่าหนึ่ งคน โปรด
กาหนดร้อยละที่ผรู ้ ับโอนประโยชน์แต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชดั เจนด้วย เช่น
2.1 นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 20
2.2 นาย ก. ให้ไ ด้รับร้ อยละ 100 นางสาว ข. ให้ได้รับร้ อยละ 100 เด็กหญิ ง ค. ให้ได้รับร้ อยละ 100 ตามลาดับ
หมายความว่า หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยูใ่ ห้นาย ก. เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่
กรรม จึงให้นางสาว ข. เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว และเด็กหญิง ค. เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ท้ งั หมด
หากนาย ก. และนางสาว ข. ถึงแก่กรรม
3. กรณี ที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกากับด้วยทุกตาแหน่ง (ห้ ามใช้ ยางลบ หรือใช้ หมึกขาวลบ
เอกสาร)
4. เอกสารต้องมีพยานลงนาม 2 ท่าน (ผูร้ ับโอนประโยชน์หา้ มลงลายมือชื่อเป็ นพยาน)

ลงชื่อ..............................................................เจ้าหน้าที่
(............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
วันที่................../......................./.....................

