
ใบสมัครสมาชิกสมทบ
บุตร, คูสมรส หรือบิดา, มารดาของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนท่ี..............................................................
วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ.............

เรียน ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกลุ...............................................เลขท่ีบตัรประจําตัวประชาชน
.....................................................................เกิดวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ..................... ปจจุบันอายุ....................ป
ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี..............หมูท่ี...................ถนน...........................................ตําบล......................................อําเภอ.................................
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพทท่ีสะดวกในการติดตอ....................................................E-Mail
Address..............................................................................................ไดทราบขอความในขอบังคับและระเบียบของสหกรณนี้โดยตลอดแลว
เห็นชอบในความมุงหมายของสหกรณจึงขอสมัครเปนสมาชิกสมทบสหกรณ  และใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี้

ขอ ๑. ขาพเจาเปน
บุตร ของ นาย/นาง................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี........................................
คูสมรส ของ นาย/นาง...........................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.........................................
บิดา/มารดา ของ นาย/นาง....................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี........................................

ขอ ๒. ขาพเจาไดแนบเอกสารมาดวยดังนี้ รูปถาย สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีเปนคูสมรสของสมาชิกสามัญสหกรณ)
หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน(พินัยกรรม)
หนังสือเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณฯ

ขอ ๓. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกของสหกรณอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคกูเงินไมวามีความรับผิดชอบชนิดจํากัดหรือไมจํากัด
ขอ ๔. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสหกรณ  ขาพเจาขอแสดงความจาํนงสงเงินชําระเงินคาหุนครั้งแรก ข้ันต่ํา ๓๐ หุน เปนเงิน

๓๐๐.- บาท และสงเงินสะสมหุนรายเดือนตอสหกรณ  ในอัตราเดือนละ..............................บาท (.........................................................)
การชําระหุนของสมาชกิสมทบ (ระบุไดเพียงรายการเดียว เทานั้น)
 (๑)  หักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกสามัญ
 (๒) หักจากบัญชีเงินฝากเลขท่ี..........................................................
 (๓)  มาชําระดวยตนเอง

ขอ ๕. ขาพเจาไดลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการมีมติรับขาพเจาเปนสมาชิก ขาพเจา
จะดําเนินการชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนครัง้แรกตอสหกรณใหเสร็จภายในวันซึ่งคณะกรรมการดําเนินการไดกําหนดการชําระ
เงินจํานวนดังกลาวนี้ ขาพเจายอมผูกพันตนในอันท่ีจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณทุกประการ

ขอ ๖. ถาขาพเจาเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู และยายสังกัด หรือพนจากตําแหนง ขาพเจาขอสัญญาวาจะแจงให
สหกรณทราบภายใน ๑๕ วัน

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

สมาชิกสหกรณเลขท่ี...................................................  สมาชิกสหกรณเลขท่ี...........................................

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง
กรณีลาออกแลวสมัครเปนสมาชิกใหมตองชําระ
คาธรรมเนียม แรกเขาครั้งใหม คนละ 2,000.- บาท

เลขทะเบยีนสมาชิกสมทบ...............................
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คํายินยอมของบุตร/ คูสมรส/บิดา/ มารดา

ขาพเจา (ตัวบรรจง) นาย/ นาง..................................................................เปน บุตร คูสมรส บิดา มารดา ของ
นาย / นาง/ นางสาว.................................................................  ยินยอมให นาย/ นาง/ นางสาว................................................................
เขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณและทําการตางๆ ตลอดจนยินยอมใหทํานิติกรรมเกี่ยวกับการกูหุนไดตลอดไป จนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน

................................................................ บุตร คูสมรส บิดา มารดา

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

................................................................. พยาน

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



หลักฐานประกอบการยื่นหนังสือแตงตัง้ผูรับโอนประโยชน
 สําเนาบัตรประชาชนผูแตงตั้งฯ

พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประชาชนผูรับโอนประโยชน(พินัยกรรม)

พรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ฉบับ

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

หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน (พินัยกรรม)

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

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

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

ขอใชสิทธิและแจงความจํานงตอสหกรณ ฯ ซึ่ง ขาพเจาเปนสมาชิกอยูนี้เพ่ือขอทําการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน
บุคคลเดียวหรือหลายคน  ดังความท่ีระบไุวในขอบังคับขอท่ี 38 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากดั
โดยใหบุคคลท่ีขาพเจาไดทําการแตงตั้งนี้  มีสถานภาพเชนเดียวกับผูรับมรดก  โดยพินัยกรรมตามนัยกฎหมายลักษณะมรดก
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้คือ

ขอ  1. หากขาพเจาหมดสมาชิกภาพจากการเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ดวยเหตุแหงความตายของขาพเจา     ขาพเจาใหสิทธิแกสหกรณซึ่งขาพเจาเปนสมาชิกอยูนี้เปนผูดําเนินการจัดการทรัพยสิน
หรือผลประโยชนตาง ๆ เชน เงินคาหุน  เงินรับฝาก  เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืนและหรือผลประโยชนตางใดๆ  อันขาพเจาพึงมี
พึงไดจากสหกรณและสหกรณฯ มหีนาท่ีตองชําระคืนแกกองมรดกของขาพเจา     ใหสหกรณฯ เปนเปนผูดําเนินการหักเงิน
หรือสิทธิประโยชนดังท่ีกลาวออกจากบรรดาหนี้สินหรือภาระผูกพันอ่ืนใดตามกฎหมายอันขาพเจาหรอืกองมรดกของ
ขาพเจา  มีภาระตองชําระคืนแกสหกรณ จนบรรดาเงินหรือสิทธิประโยชนของขาพเจาเหลือจํานวนสุทธิเพียงใดแลว
ใหสหกรณฯ  เปนผูทําการมอบแกบุคคลตามสดัสวนท่ีขาพเจาไดทําการแตงตั้งและหรือระบุไวในขอ  2   ของหนังสือนี้

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

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..............................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท.......................................
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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 ดังตอไปนี้.................................................................................................... .......................................
........................................................................................................................................ ..........................................................

ขอ 3.  การแตงตั้งผูรับโอนประโยชนหรือทายาทตามหนังสือนี้ ขาพเจาสงวนสิทธิในอันท่ีจะดาํเนินการยกเลิก
เพิกถอน หรือดําเนินการแกไขเปลีย่นแปลงอยางใด ๆ ก็ได  ท้ังนี้การยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลีย่นแปลงอยางใด ๆ นั้น
ขาพเจาจะเปนผูมาแจงความประสงคโดยทําหนังสือไวกับสหกรณฯ  ดวยตนเองทุกครั้งไป

อนึ่ง  ขาพเจาขอรับรองวาขณะเมือ่ขาพเจาไดทําหนังสือนี้   ขาพเจามีสตสิัมปชัญญะสมบรูณดี   มิไดวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอน      ไมเปนบุคคลลมละลายหรือมีหนี้สินลนพนตัว      มิไดถูกผูหนึ่งผูใดบังคับขูเข็ญหรือลอลวงใหทําหนังสือนี้
ขาพเจาไดทําความเขาใจเนื้อความในหนังสือนี้เปนอยางดีตามความประสงคท่ีแทจริงของขาพเจา ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือ
ไวตอหนาพยานท้ังสอง และพยานท้ังสองก็ไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจาในขณะเดียวกัน

กรณีท่ีมีการแสดงเจตนาในหนังสอืฉบับอ่ืนท่ีทําไวกอนหนานี้ขัดหรอืแยงกับขอความในหนังสือฉบับนี้ ใหใช
ขอความแสดงเจตนาในฉบับนี้แทน

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

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

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

พยานในพินัยกรรมฉบับนี้ ขอรับรองวาผูทําพินัยกรรมไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือ นิ้ว...........ขาง............
ตอหนาขาพเจาท้ังสองในขณะท่ีมสีติสมัปชัญญะสมบูรณ มีความเตม็ใจในการทําพินัยกรรมนี้ และผูทําพินัยกรรมมิได
สําคัญผิดหรือถูกฉอฉล หรือถูกขมขูไมวาประการใด ๆ จึงไดลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญตอหนาผูทําพินัยกรรม

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

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

หมายเหตุ  การทําพินัยกรรม พยานตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูรบัโอนประโยชน แมเปนคูสมรสของผูรับโอนประโยชน
ก็ตองหามเปนพยานดวย มิฉะนั้น 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................................................................




