หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
5. รู ปถ่าย 1 นิ+ว 1 รู ป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส ุขกาฬสินธ ุ์ จํากัด
Kalasin Health Savings and Credit Cooperatives Limited

ใบสมัครสมาชิกสายวิชาชีพ/พนักงานราชการ
เขียนที..............................................................
วันที...............เดือน................................พ.ศ. ..................

เรี ยน คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
ข้าพเจ้า.................................................................เลขทีบัตรประชาชน............................................
เลขทีบัตรข้าราชการ.............................................เลขทีบัตรผูเ้ สี ยภาษี..........................................................
ตั+งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที......................หมู่ที.............ถนน..............................ตําบล...................................
อําเภอ........................................จังหวัด.......................................เบอร์ โทร...................................................
ได้ทราบข้อความในร่ างข้อบังคับของสหกรณ์ฯ โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาชิกฯ ในฐานะเป็ นผูเ้ ข้าชือขอจดทะเบียนสหกรณ์ฯ และ
ขอให้ถอ้ ยคําเป็ นหลักฐาน ดังต่อนี+
1. ข้าพเจ้ามีอายุ............ปี (เกิด..........................) สถานะภาพ............................................
คู่สมรสชือ............................................................
2. ข้าพเจ้าเป็ นข้าราชการหรื อทํางานประจําในตําแหน่ง....................................................
แผนก....................................กอง..................................กรม.................................ได้รับเงินเดือน (เงินเดือน
และเงินเพิมทีจ่ายควบกับเงินเดือน เมือหักเงินสะสมสําหรับข้าราชการออกแล้ว) ................................บาท
3. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อืนซึ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กเู้ งิน
4. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกในชั+นนี+ ข้าพเจ้ายินดีชาํ ระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน 30
บาท และขอแสดงความจํานงส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนต่อสหกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ.............................บาท
(มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท) อย่างน้อยต้องเป็ นไปตามอัตราซึ งกําหนดไว้ในหนังสื อชี+ชวน แต่ถา้ จะแสดง
ความจํานงสู งดว่าอัตราทีกําหนดไว้ก็ยอ่ มเป็ นการดี
5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี+ท+ งั หมดซึ งข้าพเจ้ามีดงั ต่อไปนี+ (รายละเอียดของแต่ละ
ราย คือ ชื อและสํานักงานของเจ้าหนี+ วันเป็ นหนี+ จํานวนหนี+สินตั+งแต่แรก อัตราดอกเบี+ยร้อยละต่อปี
หลักประกันทีให้ไว้ จํานวนเงินคงเหลือ จํานวนดอกเบี+ยค้างชําระ และเป็ นหนี+ เพือการใดให้ครบ
ทุกราย)
5.1 ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
5.2 ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

-26. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ เพือชําระหนี+
ซึ งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั กล่าวใน 5 ข้อนั+น เป็ นจํานวน.........................................บาท
ในกรณี มีหนี+สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ พือชําระหนี+สินนั+น หรื อขอกูน้ อ้ ยกว่าจํานวน
หนี+สินนั+น ข้าพเจ้าขอชี+แจงเหตุผล ดังต่อไปนี+.........................................................................................
7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที
จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจํานวนเงินค่าหุ น้ รายเดือนและ
จํานวนเงินงวดชําระหนี+ ซึ งข้าพเจ้าต้องส่ งสหกรณ์ฯ นั+น จากเงินรายได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมือจ่ายเพือ
ส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย
8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก
ได้ จดทะเบียนสหกรณ์ข+ ึนแล้ว ข้าพเจ้าจะลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก ทั+งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และเงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับต่อสหกรณ์ให้เสร็ จภายในวันที.......................................................................
ซึ งคณะกรรมการดําเนินการจะได้กาํ หนด การชําระจํานวนเงินดังกล่าวนี+ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้
ปฏิบตั ิตามความในข้อ 7. ด้วย
9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ์ฯ
ทุกประการ
(ลงชือ).................................................................
(..........................................................)
ผูส้ มัคร

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที....................................................
วันที........................................................
ข้าพเจ้า..........................................................ตําแหน่ง...................................................................
สังกัด.......................................................ขอรับรองว่า ตามความรู ้ความเห็นชอบของข้าพเจ้าและตามที
ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความซึ งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในร่ างข้อบังคับข้างบนนี+ เป็ นความจริ งทุกประการ
ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีลกั ษณะถูกต้องตามทีกําหนดไว้ในร่ างข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 4 และสมควรเข้าเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ฯ ทีจะตั+งขึ+นนี+ได้
(ลงชือ).................................................................
(..........................................................)
ตําแหน่ง..............................................................

เลขทีรับ..................................
วันที........................................
หนังสื อตังผู้รับโอนประโยชน์
เขียนที.........................................................
วันที.........เดือน........................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า............................................................................................เลขประจําตัวประชาชน ................................................................................
สมาชิก สอ.สธ.กส.จํากัด เลขทะเบียน......................................ตําแหน่ง.............................................................สังกัด..........................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด..........................................อายุ............................ปี ที อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที............................หมู่ที.................หมู่บา้ น...................................
ซอย..............................................................ถนน.................................................................ตําบล/แขวง...............................................................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................................................
โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก..............................................มือถือ...................................................ขอแสดงเจตนาตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ในเงิ นค่าหุน้ เงินรับ
ฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืนดอกเบี0 ย เงิ นสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั0งเงินสิ นไหมประกันชีวิตหรื ออุบตั ิเหตุทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
กาฬสิ นธุ์ จํากัด ได้จดั ทําร่ วมกับบริ ษทั ประกันภัย ตลอดจนทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อนั ใดซึงข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับอยูใ่ นขณะนี0 หรื อพึงมีข0 ึนในภาย
หน้าให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสิ นธุ์ จํากัด และให้บรรดาคําสังและหนังสื อใด ๆ ทีข้าพเจ้าได้ทาํ ขึ0นก่อนหน้านี0 เป็ นอันสิ0 นผลและถูก
เพิกถอนโดยหนังสื อฉบับนี0 ท0 งั หมด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี0
ข้อ 1 เมือข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ขอมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด ตามภาระผูกพันธ์ทีมีตอ่ กัน ส่วนที เหลือขอ
มอบให้บุคคลผูม้ ีนามตามลําดับหรื อเงือนไขท้ายหนังสื อฉบับนี0
ที
ชือ – สกุลและเลขประจําตัวประชาชน
ความสัมพันธ์
ทีอยู่ (โดยละเอียด)
ให้ได้รับ (ร้อยละ)
1
ทีอยู.่ ....................................................................
ชือ – สกุล..............................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
โทรศัพท์.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน.........................................................
2

ชือ – สกุล..............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน.........................................................

3

ชือ – สกุล..............................................................................

ทีอยู.่ ....................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
โทรศัพท์.............................................................
ทีอยู.่ ....................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................................................
โทรศัพท์.............................................................

เลขประจําตัวประชาชน.........................................................
ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงไว้ดว้ ยว่า ถ้าการเพิกถอนหรื อเปลียนตัวผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ามิได้แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อไว้
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสิ นธุ์ จํากัด ก็ขอให้ถือหนังสื อตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี0 เป็ นสําคัญ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการและขอยืนยันว่าการตั0งผูร้ ับโอน
ประโยชน์ของข้าพเจ้าได้กระทําขึ0นในขณะทีข้าพเจ้ามีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ จึงลงลายมือชื อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานสองคนเป็ นสําคัญ
(ลงชือ)................................................................ผูต้ 0งั รับโอนประโยชน์
(...............................................................)
ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชือของ......................................................................จริ งและได้ระบุชือผูร้ ับโอนประโยชน์รวมทั0งลงลายมือข้างต้นไว้
ต่อหน้าพยานในขณะทีมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ มิได้มีจิตฟันเฟื อนหรื อไม่สมประกอบแต่อย่างใด
สําหรับเจ้าหน้าทีสหกรณ์
(ลงชือ)....................................................................พยาน
ได้รับหนังสื อและบันทึ กไว้ในทะเบียนสมาชิกสหกรณ์แล้ว
(...............................................................................)
ตําแหน่ง/สมาชิกเลขที......................................................
ลงชือ.....................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์
(ลงชือ)....................................................................พยาน
(....................................................)
(...............................................................................)
ทราบ
ตําแหน่ง/สมาชิกเลขที..................................................
(ลงชือ).........................................................ผูเ้ ขียน/พิมพ์
ลงชือ....................................................ผูจ้ ดั การสหกรณ์
(..............................................................................)
(...................................................)
หมายเหตุ โปรดปฏิ บัติตามคําแนะนําด้ านหลัง

หมายเหตุ คําแนะนํา/ข้อพึงระมัดระวังในการตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์
1. ต้องทําเป็ นหนังสื อตามแบบทีกําหนดลงวัน เดือน ปี ในขณะทีทําหนังสื อตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์
2. ผูท้ ีสามารถทําหนังสือตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ได้ตอ้ งมีอายุสิบห้าปี บริ บรู ณ์ข0 ึนไป ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ
3. ผูท้ าํ หนังสือตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์มีสิทธิกาํ หนดการเผือตายเกียวกับทรัพย์สินทีอาจได้มาในอนาคตได้
4. ผูร้ ับโอนประโยชน์อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลก็ได้ โดยต้องระบุให้ชดั เจน
5. ถ้ามีการแบ่งแยกประโยชน์ให้บคุ คลหลายคนก็ตอ้ งระบุตวั ทรัพย์ให้แน่นอนว่าประสงค์จะยกให้แก่บุคคลใด
6. ผูท้ าํ หนังสือตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ตอ้ งลงลายมือชือต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน
7. ผูท้ าํ หนังสือตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์จะลงลายพิมพ์นิ0วมือแทนลงลายมือชือโดยมีพยานสองคนรับรองก็ได้ แต่จะใช้
แกงไดหรื อเครื องหมายอืนลงแทนไม่ได้
8. พยานในหนังสื อตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี0
8.1 เป็ นบุคคลทีบรรลุนิติภาวะแล้ว
8.2 ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อบุคคลซึงศาลสังให้เป็ นผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
8.3 ไม่เป็ นบุคคลทีหูหนวก เป็ นใบ้ หรื อตาบอดทั0งสองข้าง
8.4 ไม่เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์
การลงนามเป็ นพยานนั0น จะกระทําได้ก็โดยลงลายมือชือเท่านั0น จะใช้พมิ พ์ลายนิ0วมือหรื อแกงไดหรื อใช้ตรา
ประทับไม่ได้
9. พยานสองคนนั0นต้องลงลายมือชือรับรองลายมือชือของผูท้ าํ หนังสือตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ในขณะนั0น
10. ในกรณี ทีมีการระบุจาํ นวนใด ๆ เอาไว้ ควรมีการวงเล็บจํานวนนั0นเป็ นตัวหนังสือเพือความชัดเจนไว้ดว้ ย
11. กรณี มีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลงอย่างอืนในหนังสื อตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์น0 นั ย่อมไม่สมบูรณ์เว้นแต่
ผูท้ าํ หนังสือตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ได้ลงลายมือชือกํากับไว้ และพยานสองคนลงลายมือชือกํากับไว้ในฐานะพยานด้วย
12. ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับโอน
ประโยชน์ดว้ ย
----------------------------------------------

หมายเหตุ 1. ในกรณี ต0งั ผูร้ ับโอนประโยชน์หลายคน และมิได้ระบุ
เงือนไขไว้เป็ นอย่างอืน ในหนังสื อตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ให้ถือว่าผูต้ 0งั
ผูร้ ับโอนประโยชน์ ประสงค์ให้ผรู ้ ับประโยชน์เหล่านั0นมีสิทธิ ได้รับ
ประโยชน์คนละเท่า ๆกัน
2. ให้ถือว่าหนังสื อตั0งผูร้ ับประโยชน์ฉบับนี0 มีผลยกเลิกหรื อ
เพิกถอนหนังสื อตั0งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี0 ทุกฉบับ (ถ้ามี)
3. การขูด ลบ ตก เติม หรื อการแก้ไขเปลียนแปลงใด ๆ ใน
หนังสื อตั0งผูร้ ับประโยชน์จะต้องให้ผตู ้ 0 งั ผูร้ ับโอนประโยชน์และพยาน
ทั0งหมดลงลายมือชือกํากับไว้ดว้ ย

