ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

ทะเบียนสมาชิก.............................

ใบสมัครสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
เขียนที....................................................
วันที.........เดือน.................พ.ศ........................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ข้าพเจ้า
นาย
นาง
นางสาว .................................................................................
ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด โดยตลอดแล้วเห็ นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์น. ี จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกและให้ถอ้ ยคําไว้เป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี.
1. ข้าพเจ้า เกิดวันที......................เดือน.........................พ.ศ....................... อายุ......................ปี
เลขทีบัตรประชาชน
วันออกบัตร........................... บัตรหมดอายุ................................
สถานภาพ โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
ชือคู่สมรส นาย นาง
นางสาว ................................................................................
ทีอยูต่ ามสําเนาทะเบียนบ้าน อยูบ่ า้ นเลขที..........หมู่ที........ถนน.....................ตําบล.........................
อําเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
ทีอยูป่ ั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที............หมู่ที..........ถนน.............................ตําบล...................................
อําเภอ.................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................
โทรศัพท์มือถือ..............................
2. ปั จจุบนั ทํางาน ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา วันทีบรรจุงาน....................................
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชัวคราว
อืนๆ............................
สัญญาจ้าง วันทีเริ ม…………………….วันทีสิ. นสุ ด…………………………….
ตําแหน่ง………………………..ระดับ……………………..อัตราเงินเดือน…………………………
เงินเดือนสังกัด…………………..…….…...……ปฏิบตั ิงานสังกัด.....................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน…………….…..

3. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้าขอส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนต่อสหกรณ์ (หุ ้นละ 10 บาท) ในอัตรา
เดือนละ……………….หุ น้ เป็ นเงิน…………………………บาท (หรื อตามอัตราซึ งกําหนดไว้ใน
ระเบียบสหกรณ์)
4. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ ก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้หรื อเงินอืนใดทีพึงได้รับ ส่ งเป็ นเงินค่าหุ ้น
หรื อชําระหนี.เงินกูไ้ ม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี.ย ทีค้างชําระแก่สหกรณ์เป็ นลําดับแรก
5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ กจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ,ระเบียบ และมติของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด ทุกประการ
6. ข้าพเจ้าสั ญ ญาว่าถ้าคณะกรรมการดําเนิ น การตกลงให้ ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิ ก ได้ ข้าพเจ้าจะต้องชําระ
ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า 100 บาท (หนึ งร้ อ ยบาทถ้ว น) และจะชําระเงิ น ค่ าหุ ้ น รายเดื อนครั. งแรกต่ อ
สหกรณ์ (กรณี ทีเป็ นสมาชิ กสมทบทีมีเงินได้รายเดือนหัก ณ ทีจ่าย จะต้องชําระเงินค่าหุ ้นแรกเข้า 500
บาท , ชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า DEE บาท และชําระเงินค่าหุ น้ รายเดือนตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือน
ของสมาชิ กเพือให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการออกหุ ้น การถือหุ ้น และการถอนหุ ้นคืนของสมาชิ ก
ต่อสหกรณ์ฯ)
คุณเคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงาแล้วหรื อไม่ ?
เคย
ไม่เคย

ลงชือ…………………………………….ผูส้ มัคร
(……………………………………..)
******************************************************************************
กรณีเป็ นสมาชิ กสมทบ
ลงชือ........................................................ผูร้ ับรอง/สมาชิกสามัญสหกรณ์
(...............................................................) เลขที..............................

คํายินยอมของคู่สมรส (สามี/ภรรยา)
ข้าพเจ้า..............................................................เป็ นคู่สมรสของ.................................................................
ได้รับทราบข้อความในใบสมัครนี. โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้........................................................................
ทําการต่างๆตามทีกล่าวนี.ได้ทุกประการตลอดจนยินยอมให้ทาํ นิติกรรมเกียวกับการกูเ้ งินและคํ.าประกันเงินกูข้ อง
สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ตลอดได้ดว้ ย
ลงชือ..........................................................คู่สมรส
(.............................................................)
ลงชือ……………..………………พยาน
(……………………………………)

*****************************************************************************
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที……………………………………………………
วันที………….เดือน……………………พ.ศ…………………..
ข้าพเจ้า………………………………………...………ตําแหน่ง……………………………………
สังกัดหน่วยงาน……………………………………….อําเภอ……………..……………………จังหวัดพังงา
ขอรับรองว่าตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้าและตามทีข้าพเจ้าสอบสวนข้อความซึ งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัคร เป็ น
ความจริ งทุกประการ ทั.งผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด แห่งนี.ได้ โดยหน่วยงานยินดีให้การสนับสนุนและความร่ วมมือกับทางสหกรณ์ฯ ต่อไป
ลงชือ…………………………………………………....
(………………………………………………………………….)
ตําแหน่ง.........................................................................................
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัคร

หนังสื อแต่ งตั.งผู้รับโอนผลประโยชน์
เขียนที……………………………………………………
วันที………….เดือน……………………พ.ศ…………………..
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ข้าพเจ้า……………………………………..………ตําแหน่ง……………………………………….
สังกัดหน่วยงาน……………………………..………….อําเภอ…………………………………จังหวัดพังงา
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที…………………..…...
ขอแต่งตั.งผูร้ ับโอนผลประโยชน์เมือข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมแล้ว ให้มีการจัดแบ่งสิ นทรัพย์และผูป้ ระโยชน์ต่างๆที
ข้าพเจ้ามีสิทธิK ทีจะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ทั.งก่อนและหลังทีข้าพเจ้าได้ถึงแก่
กรรมไปแล้ว ดังนี.
1. เงินทุนเรื อนหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลียคืน หรื อเงินอืนๆ จากการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี
2. เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี.ยเงินฝาก และอืนๆทีเกิดจากเงินฝาก
3. เงินสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกผูเ้ สี ยชีวติ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ (ถ้ามี)
4. เงินสวัสดิการประกันกลุ่มสมาชิก (ภาคบังคับและภาคสมัครใจ) (ถ้ามี)
รายชือผูร้ ับผลประโยชน์

มีความสัมพันธ์เป็ น

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

1.
2.
3.
4.
5.
อนึง หากข้าพเจ้ายังมีหนี. สินค้างชําระให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ในฐานะผูก้ ู้
ก็ดี ในฐานะผูค้ . าํ ประกัน จํานวนเท่าใด ขอให้สหกรณ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด เป็ นผู ้
พิจารณานําเอาทรั พ ย์สิ นและผลประโยชน์ ดังกล่ าว ในข้อ 1,2,3 และอื นๆ ชําระเงิ นคื นในหนี. สิ นจนครบถ้วน
เสี ยก่อนตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั.งหมดพร้อมทั.งยินยอมปฏิ บตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด เป็ นทีถูกต้องและเข้าใจดีแล้ว จึงขอลายมีชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชือ……………………………………ผูแ้ ต่งตั.งผูร้ ับโอนผลประโยชน์
(……………………………………)
ลงชือ……………..………………พยาน
ลงชือ……………..………………พยาน
(……………………………………)
(……………………………………)

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินส่ งให้ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
เขียนที…………………………………………………………………(หน่วยงานทีสังกัด)
วันที……….เดือน……………………..พ.ศ………….
ข้าพเจ้า…………………………………….………………………….อายุ……………………...ปี
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที…………….หมู่ที………..ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………………
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………
รับราชการตําแหน่ง………….………………………… สังกัด................................................................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด.........................................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก………………………….มีความประสงค์ให้
ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ดังนี.
ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดื อน ค่าจ้างหรื อเงิ นบํานาญที ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม
จํานวนทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่ งชําระหนี. ชําระค่าหุน้ หรื อเงินอืน แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2 กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินหัก
เงินจากเงินบําเหน็จทีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด แจ้งและ
ส่งเงินจํานวนนั.นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ ไม่วา่ กรณี ใด เมือได้หกั ชําระหนี. แก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ยินยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัดก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสื อยินยอมนี. ให้มีผลตั.งแต่บดั นี. เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมทั.งหมด
หรื อบางส่วน เว้นแต่จะได้รับเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ข้อ 5 ในกรณี ทีข้าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่ วนราชการทีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอืนหรื อหน่วยงาน
อืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่ งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ
หรื อเงิ นอื นใดในลักษณะเดี ยวกันที ข้าพเจ้ามี สิทธิ จะได้รับจากทางราชการหน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
แล้วแต่กรณี เพือส่ งชําระหนี. ชําระค่าหุ ้น หรื อเงิ นอื นใดให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ทุกเดื อน และ
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิ บตั ิตามคํายินยอมในหนังสื อฉบับนี. ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่ พือดําเนินการดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่ งสําเนาหนังสื อยินยอม
ฉบับนี.ไปยังส่วนราชการหรื อหน่วยงานทีข้าพเจ้าย้ายหรื อโอนไปสังกัดใหม่ได้ โดยให้ถือว่าสําเนาคํายินยอมนั.นเป็ นคํายินยอมของ
ข้าพเจ้าทุกประการก็เป็ นการเพียงพอแล้วในการหักเงินของข้าพเจ้า จนกว่าภาระผูกพันจะหมดสิ.นไป
หนังสื อยินยอมฉบับนี. ทาํ ขึ.น โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อ
ทั.งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชือ…………………………………..ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(……………………………………………..)
ลงชือ…………………………………...พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน..................
(……………………………………………..)
ลงชือ……………………………………พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน.................
(…………………………………………….)

หนังสื อยินยอมส่ งเงินให้ สหกรณ์
(สําหรับสมาชิกสมทบบุคคลภายนอก)
เขียนที.................................................................................
วันที...............เดือน.......................................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที..................
หมู่ที..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................
1. โดยหนังสื อฉบับนี.ขา้ พเจ้ามีความประสงค์และยินยอมส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนจนกว่าจะครบจํานวนตาม
ระเบี ยบของสหกรณ์ ฯ ตามที ข้าพเจ้าประสงค์ไว้และภาระผูกพันใด ๆ ทุ กประเภทที ข้าพเจ้ามี อยู่กบั สหกรณ์ ฯ
ตลอดไป ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหรื อกระทําการใด ๆ เพือขัดขวางการให้ความยินยอมส่ งเงินตามหนังสื อนี. เว้นแต่
จะได้รับคํายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ ฯ
2. หนังสื อยินยอมนี.ให้มีผลตั.งแต่บดั นี.เป็ นต้นไป
3. หนังสื อยินยอมฉบับนี.ทาํ ขึ.นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําใน
หนังสื อนี.ท. งั หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน

(ลงชือ).......................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(...................................................)
(ลงชือ).......................................พยาน/สมาชิกสามัญเลขที…….....
(..................................................)
(ลงชือ).......................................พยาน/สมาชิกสามัญเลขที…….......
(...................................................)

ตัวอย่ างลายมือชื1 อสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

 ทะเบียนสมาชิก...........................................................................................
 ชือสมาชิก.....................................................................................................
 สังกัดหน่วย………………………………………………………………
ลายชื1 อสมาชิ ก
1……………………………………………….….………….
2………………………………………………………………

คู่สมรสสมาชิ ก
 ชื1 อ-สกุล คู่สมรส ...............................................................................................
 เบอร์ โทร............................................................................................................
ลายมือชื1 อคู่สมรส
1……………………………………………….….………….
2………………………………………………………………

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิ ก
** การสมัครสมาชิกสหกรณ์ตอ้ งกรอกเอกสารครบถ้วน**
สมัครสมาชิ กประเภทสามัญ
 สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
สําเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
** ถ้าข้าราชการไม่มีบตั รข้าราชการให้แนบสําเนาคําสังแต่งตั.งการเป็ นข้าราชการ
 พนักงานราชการจะต้องแนบสําเนาคําสังสัญญาจ้าง/สําเนาคําสังแต่งตั.ง 1 ฉบับ
 สําเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนสมรส D ฉบับ
 สําเนาหน้าสมุดธนาคาร D ฉบับ
สมัครสมาชิ กประเภทสมทบ
 สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ
 สําเนาคําสังสัญญาจ้าง/สําเนาคําสังแต่งตั.ง
 เงินค่าหุ น้ แรกเข้า NEE บาท
 สําเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนสมรส D ฉบับ
 สําเนาหน้าสมุดธนาคาร D ฉบับ

1 ฉบับ

