เลขประจําตัวสมาชิก
...................................
ใบสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 ( สฌ.สอ.ชร.2)
เขียนที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 ( สฌ.สอ.ชร.2)
วันที่...........เดือน..................................................พ.ศ.............................
ขาพเจา...................................................................................................................อายุ...............ป
เลขประจําตัวประชาชน......................................................เกิดวันที่...........เดือน..............................................พ.ศ......................
เพศ
ชาย
หญิง สถานภาพ
โสด
สมรส คูสมรสชื่อ.............................................
หยา หรือหมาย
คุณสมบัติความเกี่ยวของของผูสมัคร
เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เลขที่สมาชิก...............................
เปนสมาชิกสมทบของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด เลขที่สมาชิก...............................
เปนคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรมของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ชื่อ ............................................................................................................เลขที่สมาชิก.....................
เปนคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรมของสมาชิก
สมทบสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ชื่อ ....................................................................................เลขที่สมาชิก......................
เปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด เลขที่สมาชิก .......................................
เปนคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตรบุญธรรมของสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ชื่อ................................................... เลขที่สมาชิก........................
เปนเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2
เปนคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตร บุญธรรมของสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 ชื่อ...............................................เลขที่สมาชิก.........................
เปนเจาหนาที่สมาคมเจาหนาที่ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมออมทรัพยครูไทย
เจาหนาที่ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
เจาหนาที่ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูภาคเหนือ
เจาหนาที่ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เปนคูสมรส หรือบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคูสมรสของบุตร หรือคูสมรสของบุตร บุญธรรมของเจาหนาที่สมาคม
เจาหนาที่ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย ชื่อ .........................................................เลขที่สมาชิก...........................
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ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได
บานเลขที่…………………หมูที่............ ชื่อหมูบาน..............................................ซอย..................... ถนน..........................................
ตําบล............................................. อําเภอ................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ...........................
โทรศัพทมือถือ ...........................................................
ขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด2 (สฌ.สอ.ชร.2)
หากขาพเจาถึงแกความตาย ขอมอบใหบุคคลตอไปนี้เปนผูรับเงินสงเคราะห คือ
1 ................................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
ที่อยูติดตอ.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท............................................................................เกีย่ วของเปน.......................................................................
2 ................................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
ที่อยูติดตอ.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท............................................................................เกีย่ วของเปน.......................................................................
3 ................................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
ที่อยูติดตอ.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท............................................................................เกีย่ วของเปน.......................................................................
4 ................................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
ที่อยูติดตอ.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท............................................................................เกีย่ วของเปน.......................................................................
5 ................................................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
ที่อยูติดตอ.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท............................................................................เกีย่ วของเปน.......................................................................

ขาพเจามีความประสงคจะชําระเงินสงเคราะหตอสมาคมฯ โดยวิธี
หักเงินเดือน/เงินบํานาญของขาพเจา ณ ที่จายจากตนสังกัด
หักเงินเดือน/เงินบํานาญ ของ..................................................................ซึ่งเปน........................................
หักผานบัญชีธนาคาร.....................................................................เลขที่บัญชี........................
ฝากเงินสงเคราะหไวลวงหนา จํานวน.......................................บาท
นําสงเงินดวยตนเอง
ขาพเจาไดอานขอบังคับ ระเบียบและประกาศของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 2 (สฌ.สอ.ชร.2)
ขอรับรองวาจะปฏิบตั ิตามทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................ผูส มัคร
(.........................................................................................)

ลงชื่อ...........................................................พยาน
(......................................................................................)
หน้า 2

สําหรับเจาหนาที่
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผูส มัคร
เปนผูมีคณ
ุ สมบัติถูกตองครบถวนและ
ไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถวนและ
ชําระเงินคาสมัคร และเงินสงเคราะหลวงหนาแลว
ลงชื่อ ...........................................................................................เจาหนาที่
(.........................................................................................)
………/……………/………..

มติที่ประชุม
คณะกรรมการชุดที่.........ครั้งที่.........วันที่............เดือน.............................พ.ศ.......................
อนุมัติรับเขาเปนสมาชิก โดยจะเริ่มหักเงินสงเคราะหเดือน................................พ.ศ................
ไมอนุมัติ เพราะ................................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................................................นายกสมาคมฯ
(.........................................................................................)
………/……………/………..
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แบบคารับรองสุขภาพตนเอง
เขียนที่.......................................................

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

ข้าพเจ้า…………………………..…………………… อายุ………............ปี วัน/เดือน/ ปีเกิด....................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน............................................. ได้ทาการสมัครสมาชิก สฌ.สอ.ชร.2 สมัครเดือน..........................
ข้าพเจ้าขอให้ประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าเพื่อประกอบการสมัครสมาชิก สฌ.สอ.ชร.2 ดังนี้
1. มีสุขภาพแข็งแรง
2. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ประวัติการรักษาโรคต่อไปนี้
ไม่มี มี
3.1 โรคมะเร็ง
ระบุ.......................................................
3.2 โรคหัวใจ หรือหลอดเลือด
ระบุ.......................................................
3.3 โรควัณโรคในระยะอันตราย
ระบุ.......................................................
3.4 โรคเบาหวานขั้นรุนแรง
ระบุ.......................................................
3.5 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ระบุ.......................................................
3.6 โรคไตวายเรื้อรัง
ระบุ.......................................................
3.7 โรคปอดเรื้อรัง
ระบุ.......................................................
3.8 โรคตับแข็ง
ระบุ.......................................................
3.9 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ระบุ.......................................................
4. โรคร้ายแรงอื่นๆ ตามที่แพทย์ระบุ......................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าบันทึกถ้อยคาดังกล่าวที่ให้ไว้ข้างต้น เป็นความสัตย์จริงทุกประการ หากบันทึกถ้อยคาที่ได้
แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้ว ขอให้ สฌ.สอ.ชร.2 ตัดสิทธิ์ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกได้ตามมติ
คณะกรรมการ สฌ.สอ.ชร.2 และข้าพเจ้าตลอดทั้งทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของข้าพเจ้าจะไม่ ขอรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ใดๆ ในการรับ
เงินสงเคราะห์ตามที่กาหนด เมื่อข้าพเจ้าได้เสียชีวิตตามข้อ (3.1)-(3.9) ก่อนครบ กาหนด 180 วัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกาหนดแล้วว่าภายใน 180 วัน นับแต่ที่ สฌ.สอ.ชร.2 มีมติรับข้าพเจ้าเป็นสมาชิกแล้ว หาก
ข้าพเจ้าเสียชีวิตก่อนครบกาหนด 180 วัน ด้วยโรคข้อ (3.1) – (3.9) ทาง สฌ.สอ.ชร.2 จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้รับเงิน สงเคราะห์
ขอรับรองว่าเป็นความสัตย์จริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.............................................................
(.....................................................................)
(ผู้สมัครสมาชิก สฌ.สอ.ชร.2.)
ลงชื่อ.............................................................

ลงชื่อ.........................................................

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

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

พยาน

พยาน/(เจ้าหน้าที่/กรรมการ)
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เอกสารประกอบ
. สําเนาบัตรข้าราชการหรื อบัตรประจําตัวประชาชน ,บิดา มารดา กรณี ผสู ้ มัครเป็ นบุตรของสมาชิกฯ, บิดา มารดาของ
คู่สมรส ,คู่สมรส กรณี ผสู ้ มัครเป็ นคู่สมรสบุตรสมาชิกฯ
. สําเนาทะเบียนบ้าน ,บิดา มารดา กรณี ผสู ้ มัครเป็ นบุตรของสมาชิกฯ ,บิดา มารดาของคู่สมรส ,คู่สมรส กรณี ผสู ้ มัคร
เป็ นคู่สมรสบุตรสมาชิกฯ
. สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
. สําเนาใบสําคัญการเปลียนชือ – สกุล (ถ้ามี)
. สําเนาใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับผลประโยชน์
. ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลฉบับจริ ง

