
หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก
1.  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ

สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน   1  ฉบบั
2. สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน 1 ฉบับ

กรุณาระบเุครื่องหมาย  หนาขอความตอไปน้ี
 เคยเปนสมาชิกสหกรณ  ไมเคยเปนสมาชิกสหกรณ
 เปนพนกังานของรัฐ  เปนขาราชการ

กรณีลาออกแลวสมัครเปนสมาชิกใหมตองชําระคาธรรมเนียม
แรกเขาครั้งใหม คนละ 2,000.- บาท

ผานเจาหนาท่ีการเงินประจําหนวยงานหลัก
(การเงิน สสจ.เชยีงราย,รพ.เชียงราย,
สสจ.พะเยา, รพ.พะเยา, รพ.เชียงคํา)

........................................................
(......................................................)
................/.................../.................

ตรวจสอบแลวมีเงินพอหักสง

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย  จํากัด
เขียนท่ี..................................................................

วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ....................

เรียน       คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

ขาพเจา (ตัวบรรจง) นาย/ นาง/ นางสาว.........................................................บัตร ประจําตัวประชาชน ขาราชการ
เลขท่ี.......................................................... บตัรผูเสยีภาษีอากร เลขท่ี........................................ตั้งบานเรือนอยูเลขท่ี.............................
หมูท่ี................ถนน.............................. ตําบล.............................. อําเภอ..................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย
..............................โทรศัพทท่ีสะดวกติดตอ......................................................ไดทราบขอความในขอบังคับของสหกรณน้ีโดยตลอดแลว
เห็นชอบในความมุงหมายของสหกรณ  จงึขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณและขอใหถอยคําเปนหลักฐาน ดังตอไปน้ี

ขอ ๑.    ขาพเจามีอายุ....................... ป (เกิดวันท่ี................. เดือน...................................พ.ศ.........................)
ขอ ๒. ขาพเจาทํางานประจําในตําแหนง........................................................... แผนก........................................................

จ 18(ตําแหนง) อยูท่ี..........................................................................ปฏิบัติงานจริงท่ี.............................................................................
โทรศัพท (ท่ีทํางาน)................................................ ไดรับเงินไดรายเดือน.............................................บาท
(เงินเพ่ิมพิเศษท่ีจายควบกับเงินเดอืนหรือคาจางประจํา ดังน้ี................................................................................................................)

ขอ ๓. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ในช้ันน้ีขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนรายเดือนตอสหกรณในอัตรา
......................................... บาท (หุนละ ๑๐ บาท) ** สหกรณฯ จะปรับการถือหุนตามประกาศของสหกรณฯ**

ขอ ๔. ขาพเจาขอสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุเชียงราย-
พะเยา และขาพเจาจะปฏิบตัิตามขอบังคับ กฎ และระเบียบวาดวย การเปนสมาชิกของกองทุนรวมใจฯ สหกรณน้ี โดยเครงครัด
ทุกประการ เมื่อขาพเจาถึงแกกรรมลงหรือทุพพลภาพไรความสามารถท่ีจะปฏิบตัิราชการในหนาท่ีได โดยทางราชการใหออก
จากราชการ น้ัน

กรณีท่ีขาพเจามีหน้ีสินอยูกับสหกรณฯ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ  นําเงินคาหุนและเงินกองทุนฯ หกัชําระหน้ีไดทันที
โดยมิตองบอกกลาว หากขาพเจาไมมภีาระหน้ีสินอยูกับสหกรณฯ  ขาพเจาขอมอบใหผูท่ีมรีายช่ือตอไปน้ี  เปนผูมารบัเงินกองทุน
รวมใจชวยเหลือสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
**(แนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสําเนาบตัรประจําตัวขาราชการ คนละ  1  ฉบับ)**

๔.๑. ช่ือ.............................................................................เก่ียวของเปน............................................................
๔.๒. ช่ือ............................................................................เก่ียวของเปน............................................................
๔.๓. ช่ือ............................................................................เก่ียวของเปน............................................................

ขอ ๕. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยูกอน
ขอ ๖.   ขาพเจาขอแถลงรายการหน้ีสินท้ังหมดซึ่งขาพเจามีอยู ดงัตอไปน้ี.....................................................................

..........................................................................................................................................................................................................



๒

ขอ ๗.   ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก   ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินของสหกรณฯ    เพ่ือชําระหน้ีสิน   ซึ่งขาพเจามีอยู
ดังกลาวในขอ ๖. น้ัน เปนเงินจํานวน................................................... บาท

ในกรณีท่ีมีหน้ีสินอยู แตไมประสงคขอกูเพ่ือชําระหน้ีสินน้ัน หรือขอกูนอยกวาจํานวนหน้ีสินน้ัน ขาพเจาขอช้ีแจงเหตุผล
ดังตอไปน้ี.............................................................................................................................................................................

ขอ ๘. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน
เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณ โปรดหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและจํานวนเงินงวดชําระหน้ี ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณน้ัน
จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมือ่จาย เพ่ือสงตอสหกรณฯ ดวย

ขอ ๙. ขาพเจาสัญญาวา  ถาคณะกรรมการดําเนินการตกลงใหขาพเจาเปนสมาชิกได ขาพเจาจะลงลายมือช่ือ
ในทะเบียนสมาชิก ท้ังชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และเงินคาถือหุนครั้งแรกตอสหกรณใหเสร็จภายในวันซึ่งคณะกรรมการจะได
กําหนดการชําระเงินจํานวนดังกลาวน้ัน ขาพเจายินยอมและขอรองใหปฏิบัติตามความในขอ ๗. ดวย

ขอ ๑๐.   ขาพเจาไดเปนสมาชิก จะไดปฏิบัตติามขอบังคับ ของสหกรณทุกประการ

(ลงช่ือ)............................................................ผูสมัคร
(.........................................................)

คํายินยอมของสามี/ ภรรยา

ขาพเจา (ตัวบรรจง) นาย/ นาง..........................................................เปนสามี  / ภรรยาของนาย / นาง..................................
...........................................................  ยินยอมให นาย/ นาง........................................................................ เขาเปนสมาชิกของสหกรณ
และทําการตางๆ ตลอดจนยินยอมใหทํานิติกรรมเก่ียวกับการกูเงินและการค้ําประกันเงินของสมาชิกอ่ืนกับสหกรณไดตลอดไป จนกวา
จะมีการเปลีย่นแปลงเปนอยางอ่ืน

................................................................. สามี / ภรรยา
(..............................................................)
................................................................. พยาน
(..............................................................)

คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ในตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาแผนก

ขาราชการระดับชํานาญการ หรือขาราชการระดับชํานาญงาน

เขียนท่ี................................................................................
ขาพเจา................................................................................ตําแหนง................................................................................แผนก

...............................................................กอง........................................................สาธารณสุขจังหวัด.....................................ขอรับรองวา
ตามความรูเห็นของขาพเจาและตามท่ีขาพเจาไดสอบสวนขอความ ซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมคัรขางตนน้ี เปนความจริงทุกประการ
ท้ังผูสมัครเปนผูมีลักษณะถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ ขอ ๔. และสมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณน้ีได

................................................................
(...........................................................)

ผูบังคับบัญชา



หลักฐานประกอบการยื่นหนังสือแตงตัง้ผูรับโอนประโยชน
 สําเนาบัตรประชาชนผูแตงต้ังฯ

พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประชาชนผูรับโอนประโยชน(พินัยกรรม)

พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ฉบับ

รับท่ี....................../.........................
วันท่ี................................................
เวลา................................................

หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน (พินัยกรรม)

ทําท่ี...........................................................................................

วันท่ี...............เดือน.........................................พ.ศ...................

โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
ปจจุบันอายุ.....................ป อยูบานเลขท่ี..........................หมูท่ี...................ซอย..................................ถนน.............................
ตําบล......................................อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย..........................
โทร....................................................เลขท่ีสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการ.................................................
ออกให ณ................................................วันท่ีออกบัตร..............................................วันหมดอายุ...............................................
สถานท่ีทํางาน.......................................................ตําแหนง....................................................สังกัด............................................
ซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี....................................

ขอใชสิทธิและแจงความจํานงตอสหกรณ ฯ ซึ่ง ขาพเจาเปนสมาชิกอยูน้ีเพ่ือขอทําการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน
บุคคลเดียวหรือหลายคน  ดังความท่ีระบไุวในขอบังคับขอท่ี 38 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุเชียงราย จํากัด
โดยใหบุคคลท่ีขาพเจาไดทําการแตงตั้งน้ี  มีสถานภาพเชนเดียวกับผูรับมรดก  โดยพินัยกรรมตามนัยกฎหมายลักษณะมรดก
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังมีรายละเอียดตอไปน้ีคือ

ขอ  1. หากขาพเจาหมดสมาชิกภาพจากการเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ดวยเหตุแหงความตายของขาพเจา     ขาพเจาใหสิทธิแกสหกรณซึ่งขาพเจาเปนสมาชิกอยูน้ีเปนผูดําเนินการจัดการทรัพยสิน
หรือผลประโยชนตาง ๆ เชน เงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืนและหรือผลประโยชนตางใดๆ  อันขาพเจาพึงมี
พึงไดจากสหกรณและสหกรณฯ มหีนาท่ีตองชําระคืนแกกองมรดกของขาพเจา     ใหสหกรณฯ เปนเปนผูดําเนินการหักเงิน
หรือสิทธิประโยชนดังท่ีกลาวออกจากบรรดาหน้ีสินหรือภาระผูกพันอ่ืนใดตามกฎหมายอันขาพเจาหรอืกองมรดกของ
ขาพเจา  มีภาระตองชําระคืนแกสหกรณ จนบรรดาเงินหรือสิทธิประโยชนของขาพเจาเหลือจํานวนสุทธิเพียงใดแลว
ใหสหกรณฯ  เปนผูทําการมอบแกบุคคลตามสดัสวนท่ีขาพเจาไดทําการแตงตั้งและหรือระบุไวในขอ  2   ของหนังสือน้ี

ขอ 2. เมื่อขาพเจาถึงแกความตายไปแลว ขอใหสหกรณฯ จายเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากและ
รวมท้ังบรรดาทรัพยสินอ่ืนใดท่ีพึงไดรับตามสิทธิของการเปนสมาชิกแลวแตในกรณีใด ใหแกผูรับโอนประโยชน
ดังตอไปน้ี

ลําดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล...................................................................................ความสัมพันธเปน.....................................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ซอย..................................ถนน................................ตาํบล.....................................
อําเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณยี..............................โทรศัพท.......................................

ลําดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล...................................................................................ความสัมพันธเปน.....................................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ซอย..................................ถนน................................ตาํบล.....................................
อําเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณยี..............................โทรศัพท.......................................

ลําดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล...................................................................................ความสัมพันธเปน.....................................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ซอย..................................ถนน................................ตาํบล.....................................
อําเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณยี..............................โทรศัพท.......................................



2

ลําดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล...................................................................................ความสัมพันธเปน.....................................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ซอย..................................ถนน................................ตาํบล.....................................
อําเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณยี..............................โทรศัพท.......................................

ลําดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล...................................................................................ความสัมพันธเปน.....................................
อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ซอย..................................ถนน................................ตาํบล.....................................
อําเภอ....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณยี..............................โทรศัพท.......................................

โดยมเีง่ือนไข ดังตอไปน้ี...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ขอ 3.  การแตงตั้งผูรับโอนประโยชนหรือทายาทตามหนังสือน้ี ขาพเจาสงวนสิทธิในอันท่ีจะดาํเนินการยกเลิก
เพิกถอน หรือดําเนินการแกไขเปลีย่นแปลงอยางใด ๆ ก็ได  ท้ังน้ีการยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลีย่นแปลงอยางใด ๆ น้ัน
ขาพเจาจะเปนผูมาแจงความประสงคโดยทําหนังสือไวกับสหกรณฯ  ดวยตนเองทุกครั้งไป

อน่ึง  ขาพเจาขอรับรองวาขณะเมือ่ขาพเจาไดทําหนังสือน้ี   ขาพเจามีสตสิัมปชัญญะสมบรูณดี   มิไดวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอน      ไมเปนบุคคลลมละลายหรือมีหน้ีสินลนพนตัว      มไิดถูกผูหน่ึงผูใดบังคับขูเข็ญหรือลอลวงใหทําหนังสือน้ี
ขาพเจาไดทําความเขาใจเน้ือความในหนังสือน้ีเปนอยางดีตามความประสงคท่ีแทจริงของขาพเจา ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือ
ไวตอหนาพยานท้ังสอง และพยานท้ังสองก็ไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจาในขณะเดียวกัน

กรณีท่ีมีการแสดงเจตนาในหนังสอืฉบับอ่ืนท่ีทําไวกอนหนาน้ีขัดหรอืแยงกับขอความในหนังสือฉบับน้ี ใหใช
ขอความแสดงเจตนาในฉบับน้ีแทน

(ลงช่ือ)..........................................................................ผูแตงตั้งฯ (ผูทําพินัยกรรม)
(..........................................................................)

วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ.....................

ขาพเจา...........................................................(พยาน 1) และ ขาพเจา.........................................................(พยาน 2)

พยานในพินัยกรรมฉบับน้ี ขอรับรองวาผูทําพินัยกรรมไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือ น้ิว...........ขาง............
ตอหนาขาพเจาท้ังสองในขณะท่ีมสีติสมัปชัญญะสมบูรณ มีความเตม็ใจในการทําพินัยกรรมน้ี และผูทําพินัยกรรมมิได
สําคัญผิดหรือถูกฉอฉล หรือถูกขมขูไมวาประการใด ๆ จึงไดลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญตอหนาผูทําพินัยกรรม

(ลงช่ือ)..........................................................................พยาน 1
(.......................................................................)

(ลงช่ือ)..........................................................................พยาน 2
(.......................................................................)

หมายเหตุ  การทําพินัยกรรม พยานตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูรบัโอนประโยชน แมเปนคูสมรสของผูรับโอนประโยชน
ก็ตองหามเปนพยานดวย มิฉะน้ัน ขอกําหนดตามพินัยกรรมเปนอันเสียไปตาม ป.แพง มาตรา 1653 ตองแบงมรดก
ใหแกทายาทโดยธรรมตาม ป.แพง มาตรา 1629



เลขท่ีบัญชี

หนังสือเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขเชียงราย  จํากัด
วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ....................

ถึงสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย  จํากัด
ขาพเจา  ช่ือ-สกุล...................................................................................สมาชิกเลขท่ี
ขอเปดบัญชีเงินฝากในช่ือของขาพเจาไวกับสหกรณประเภท

ออมทรัพย ออมทรัพย ATM
ออมทรัพยพิเศษ ………………………………………

จํานวนเงินท่ีเปดบัญชี......................................บาท  (..............................................................................................................)
บานเลขท่ี...............หมูท่ี......... ถนน..............................  ตําบล....................อําเภอ...........................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทท่ีทํางาน...................................................
โทรศัพทมือถือ......................................................................

ลงช่ือผูเปดบญัชี. ...........................................................
(...........................................................)

วันท่ี.................เดือน.....................พ.ศ.  ........................

เง่ือนไขขอกําหนด
ผูเปดบัญชีถอนไดเพียงคนเดียว

ผูเปดบัญชีและผูมีรายชื่อดังตอไปนี้
มีสิทธิถอนเงินเง่ือนไขลายเซ็น...........................ใน.....................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

ตัวอยางลายมือชื่อ
.........................................................................................................
....................................................................................................
........................................................................................................
....................................................................................................
........................................................................................................

ขาพเจาขอฝากเงินเปนรายเดือนเดือนละ ......................................................บาท  ต้ังแตเดือน................................................................


