
 
ใบสมคัรสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รกูรมสามญัศึกษาจงัหวดัเชียงราย จ ากดั 

เขยีนที ่…………………………………………….. 

วนัที ่…………  เดอืน………………………..  พ.ศ………….. 

เรยีน     ประธานกรรมการด าเนินการ  สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเชียงราย จ ากัด 

 ขา้พเจา้ ………………………………………………..อายุ ……… ปี เกดิวนัที ่….…  เดอืน…………….  พ.ศ. ………… 

เลขประจ าตวัประชาชน  ………………………… เป็น       ขา้ราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ/เจา้หน้าทีข่องรฐั    

     ลูกจา้งประจ า     

     อื่นๆ.................................    

ต าแหน่ง...................................  สงักัด....................................ไดร้บัเงนิเดอืน/ค่าจา้ง/รายได ้ เดอืนละ .................................บาท 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั  บา้นเลขที ่………………  หมู่ที ่…….….. ถนน ..……………….……….  ต าบล  …………...………………………. 

อ าเภอ ……………………………………  จงัหวดั  ……………….………….………..  รหสัไปรษณีย ์ ……………...…………….. 

โทรศัพท ์ (บา้น) …………………………………. มอืถอื …...……………………..………… โทรสาร ……………………………… 

สถานภาพ           โสด      สมรส         

      หมา้ย     หย่า          

  ขา้พเจา้เหน็ชอบในวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและระเบยีบว่าดว้ยสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกรม
สามญัศึกษาจงัหวดัเชียงราย จ ากดั  จงึขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ  และขอใหถ้อ้ยค าเพิ่มเตมิต่อสหกรณฯ์  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ขา้พเจา้จะช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัรเป็นสมาชิกตามอตัราที่สหกรณ์ฯ  ก าหนด 
 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ทราบสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิสมทบโดยชดัแจง้แลว้ 
 ขอ้  3.  ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  และมตขิองสหกรณ์ฯ  ทุกประการ 
 

ลงชื่อ………………………………..  ผูส้มคัร 
      (……………………….………..) 
 
 

ค ารบัรอง ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ………………………………………..  สมาชิกหมายเลข …………………….. 

  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว …………………………………….….  สมาชิกหมายเลข …………………….. 

  ขอรบัรองว่าผูส้มคัรดงักล่าวขา้งตน้มคีณุสมบตั ิ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  ขอ้ที ่ 50    ถูกตอ้งครบถว้น 

ทุกประการ 

                   
ลายมอืชื่อ……………………………………..                 ลายมอืชื่อ…………………………………….. 

                                   (……………………………….……)                             (………..….………………………) 
 

ล าดบัที ่S ................... 
เอกสารแนบใบสมคัร 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
  หลกัฐานอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
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สหกรณ์ออมทรพัยค์รกูรมสามญัศึกษาจงัหวดัเชียงราย จ ากดั 

ทะเบยีนสมาชิกสมทบ 

ชื่อ ……………………………………………….…  อายุ ……………  ปี   สญัชาต ิ……………… 

สมาชกิเลขทะเบยีนที ่…………………     เป็นสมาชกิสมทบโดยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อของผูซ้ึง่จะเป็น 

สมาชกิในการขอจดทะเบยีนนี้  ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงนิค่าหุน้ครัง้แรก ณ วนัที ่………………………… 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัทีจ่ะต้องปฏบิตัติามขอ้บงัคบั  ระเบยีบ  และมตขิองสหกรณ์ทุกประการ   จงึ 

ได้ลงลายมอืชื่อใหไ้ว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน  ณ  วนัที ่……………………………….    

 

ลายมอืชื่อสมาชกิสมทบ …………………………………………..   

                            (………………………………………..)     

 

                      ลายมอืชื่อ …………………………………….…… พยาน  

                                                             (………………………………………..) 

 

            ลายมอืชื่อ ……………………………………….… พยาน  

                                                             (………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............... 

เรียน     ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..........................................................................สมาชิกเลขท่ี........... .............
สถานที่ท างาน.................................................................อ าเภอ/เขต........................จังหวดั...................................          
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่..................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์...... ..............โทรศัพท์.............................      
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับประโยชน์อันพึงเกิดข้ึนในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับของ                    
สหกรณ์ฯ ข้อ 39 ได้แก่ เงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนๆ อันจะ 
ได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายประโยชน์อันพึง 
ได้รับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ไม่ต้องรอพิสูจน์ทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลักษณะมรดกหรือไม่ ทั้งนี้ให้ 
น าเงินดังกล่าวมาหักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ ก่อนตามจ านวนที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดต่อสหกรณ์ฯ คงเหลือจ านวนเท่าใด  
จึงให้จ่ายแก่บุคคลผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ดังรายชื่อตามล าดับและเงื่อนไขท้ายหนังสือฉบับนี้ 
อันดับที่ 1. ชื่อ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ให้ได้รับร้อยละ....................... 
อันดับที่ 2. ชื่อ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ให้ได้รับร้อยละ....................... 
อันดับที่ 3. ชื่อ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น.....................ให้ได้รับร้อยละ....................... 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการก าหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
      ลงชื่อ............................................ ผู้แสดงเจตนา 

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

ลงชื่อ............................................. พยาน    ลงชื่อ............................................. พยาน 
     (.............................................)           (.............................................) 

เงื่อนไขการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
1. ผู้รับโอนประโยชน์ต้องเป็นบุคคลที่สมาชิกระบุชื่อไวเ้ท่านั้น 
2. ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุไดต้ั้งแต่ 1 คน หรือหลายคนกไ็ด้ กรณีตั้งผูร้ับโอนประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน ให้

ก าหนดร้อยละที่ผูร้ับโอนประโยชน์แต่ละคนจะมสีิทธิไดร้ับให้ชัดเจนด้วย เช่น 
- นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 น.ส. ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 ด.ช. ค. ให้ได้รับร้อยละ 20 เมื่อ นาย ก. ถึงแก่กรรม

ให้ น.ส. ข. และ ด.ช. ค. ให้ได้รับรอ้ยละ 50 หรือ  
- นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 น.ส. ข. ให้ได้รับร้อยละ 100 ด.ช. ค. ให้ไดร้ับร้อยละ 100 ตามล าดับ 

หมายความว่า หากนาย ก. ยังมีชีวิตให้นาย ก. เป็นผูร้ับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดยีว เว้นแต่ นาย ก. ถึงแก่
กรรม จึงให้ น.ส. ข. เป็นผู้รับประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว และ ด.ช. ค. เป็นผู้รับโอนประโยชน์ท้ังหมดหาก นาย 
ก. และ น.ส. ข. ถึงแก่กรรม  

  


