
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียนสมาคม ……………………………………. 

 

ใบสมัครสมาชิก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด เปี่ยมสุข  

 เขียนที.่............................................................................. 

วันที.่............เดือน...............................พ.ศ....................... 

1.ข้อมูลสมาชิก 

        ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. อายุ.....................................ป ี

        เลขประจ าตัวประชาชน ........................................................... ..............  เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ............................. 

        เพศ  ชาย  หญิง    สถานภาพ   โสด     สมรส  คู่สมรสช่ือ.......................................................................   หย่า หรือ หม้าย 

       (1.1) เป็นสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิก.................................. 

       (1.2) เป็นสมาชิกประเภทสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก.................................. 

       (1.3) เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกประเภท  บิดา  มารดา  คู่สมรส  บุตร  

                     ของ.............................................................. .....................................  เลขทะเบียนสมาชิก........................................................... 

2.ข้อมูลด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ 

    ด ารงต าแหน่ง.........................................................................หรือปฏิบัติหน้าที่....................................................... ....................................... 

   สถานที่ปฏิบัติงาน / ช่ือหน่วยงาน ........................................................... ........................โทรศัพท์ที่ท างาน................................................... 

3.ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ 

   บ้านเลขที.่....................................หมู่ที่.............................ซอย............................................ถนน................................................................... 

   ต าบล (แขวง)......................................... ..อ าเภอ (เขต)................................................. จังหวัด..................................................................... 

   รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์บา้น...................................................โทรศัพทม์ือถือ.......................................................... 

4.การช าระเงิน 

           4.1 การช าระเงินครั้งแรก  

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ช าระเงินค่าสมัคร เงินบ ารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จ านวน..................................................... บาท 

          4.2 การช าระครั้งต่อไป ข้าพเจ้ายินยอมให้หักและช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ดังน้ี 

               ช าระเป็นเงินสดที่สมาคม 

               ช าระจากเงินปันผล เฉลี่ยคืน จากสหกรณ์ต้นสังกัด 

 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด

หนองบัวล าภู จ ากัด เปี่ยมสุข แล้ว มีความประสงค์สมัครสมาชิก และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเง่ือนไขดังกล่าวทุกประการ  

                                                                                                                     ลงช่ือ............................................................................ ผู้สมัคร 

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

 

 

ฌกส.สอป.1 โปรดเขียนตวับรรจงและกรอกขอ้มูลให้ครบ 

เอกสารประกอบ 

1.ส าเนาบัตรข้าราชการหรือประชาชน 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

4.ใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 

5.ส าเนาบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านผูร้ับเงินสงเคราะห  ์

 



 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก ฌกส.สอป. และได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครครบถ้วน พร้อมช าระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ตามข้อบังคับ และระเบียบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด เปี่ยมสุข ประกาศ ฌกส.สอป. เรื่องการรับ
สมัคร หรือการเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษ แล้วแต่กรณี 

 

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

ต าแหน่ง...................................................................... 
 

 

ส าหรับคณะกรรมการ 

  ค าสั่ง  อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก ฌกส.สอป. ต้ังแต่วันที.่................................................................................. 

    (คราวประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที.่...........ครั้งที.่...................เมื่อวันที.่..............................................) 

       ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก................................................................................................................................ 

 
  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฌกส.สอป.2 

ลงช่ือ..............................................................ผู้มีอ านาจอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) 

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

     นายกสมาคม ฌกส.สอป. 

     กรรมการสมาคม ฌกส.สอป. ปฎิบัติการแทน 

     ผู้จัดการสมาคม ฌกส.สอป. 



 

 

 

 

 

หนังสือให้ค ายินยอมแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด เปี่ยมสุข 

 
 

 

 ข้าพเจ้า..................................................................................บัตรประชาชนเลขที่.......................................................อายุ.................ปี 

 เกิดวันที.่...........เดือน..........................พ.ศ...................สมาชิกสหกรณ์ทะเบียนเลขที่.............................สังกัดหน่วย..................................... 

 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่................ถนน.............................ต าบล.......................................อ าเภอ......................................... 

 จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถอื.................................... 

  1.สถานภาพ 

    โสด       สมรส  คู่สมรสช่ือ................................................................................................................. หย่า หรือ หมา้ย 

  2.หากข้าพเจ้าถึงแกค่วามตาย ข้าพเจ้าขอมอบสิทธ์ิให้ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................ 

 บัตรประชาชนเลขที่........................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................เป็นผู้จัดงานศพของขา้พเจ้า 

 3.ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากเงินสงเคราะห์ที่ ฌกส.สอป. พึงจ่าย หลังจากหักเงินค่าจัดการศพใหบุ้คคลที่

ระบุตาม ข้อ 2. แล้ว ส่วนที่เหลือมอบใหบุ้คคล ดังต่อไปน้ี 

 3.1...........................................................................บัตรประชาชนเลขที่...........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................... 

 3.2...........................................................................บัตรประชาชนเลขที่...........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................... 

 3.3...........................................................................บัตรประชาชนเลขที่...........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................... 

 3.4...........................................................................บัตรประชาชนเลขที่...........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................... 

 3.5...........................................................................บัตรประชาชนเลขที่...........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................... 

 3.6...........................................................................บัตรประชาชนเลขที่...........................................................เกี่ยวข้องเป็น..................... 

 อน่ึง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาข้างต้นเป็นไปด้วยความสมคัรใจ ไม่มผีู้ใดบังคับ ข่มขู่ หรอืกระท าการใดๆให้ข้าพเจ้าแสดง 

เจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ ท้ายหนังสอืน้ี 

 

 (ลงช่ือ)............................................................ผู้ให้ค ายินยอม          (ลงช่ือ)..............................................................พยาน (สมาชิก สอ.)                                                                                                                   

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

 

   (ลงช่ือ)...........................................................ผู้จัดการสมาคม        (ลงช่ือ)...............................................................เจ้าหน้าที่สมาคม 

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

 

 

ฌกส.สอป.3 

เขียนท่ี................................................................................. 

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



 

 

 

 

 

หนังสือลายมือชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้เป็นหลักฐานการยินยอมให้หักเงินเพื่อช าระหน้ี  

  1.ผู้รับเงินสงเคราะห์และผู้จัดการศพ ซึง่ต้องเป็นบุคคลตามข้อบังคับฯ หมวด 7 ข้อ 23 และประกาศกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) วิธีจ่ายค่าจัดการศพหรือคา่จัดการศพและเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปน้ี 

   1.1 สามี ภรยิา บุตร บิดา มารดา   1.4 ปู่ ย่า ตา ยาย 

   1.2 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน   1.5 ลุง ป้า น้า อา 

   1.3 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  1.6 ผู้อปุการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู 

   ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัครใหส้มาคมฯจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลใน ข้อ1. ตามล าดับก่อนหลัง 

ถ้ามีผู้อยูใ่นล าดับเดียวกันหลายคน ให้สมาคมฯแบ่งเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ที่เหลอือยู่ให้แก่ทุกคนในสัดส่วนเท่ากัน 

หากไมอ่าจแบ่งเงินให้แกบุ่คคลใดได้ให้เงินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน 

  2.ผู้รับเงินสงเคราะห์ ยินยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัย์ต้นสังกัดหักเงินเพื่อช าระหน้ีดังกล่าวจนเสร็จสิ้นก่อนโดยขอรับ

เฉพาะส่วนที่เหลือจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฌกส.สอป.4 

2.1...................................................เกี่ยวข้องเป็น...................             2.4...............................................เกี่ยวข้องเป็น.................. 

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

 

2.2...................................................เกี่ยวข้องเป็น.................              2.5.................................................เกี่ยวข้องเป็น.................... 

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

 

2.3...................................................เกี่ยวข้องเป็น.................              2.6.................................................เกี่ยวข้องเป็น.................... 

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


