
 
 
 

 
 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
 

 เขียนท่ี….………………………………. 
 วันท่ี……… เดือน ….……………….. พ.ศ. ………... 
 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  จํากัด 
 

 ขาพเจา…..….……………….……………………เกิดวันท่ี.......... เดือน…..………. พ.ศ. .........  
อายุ………..ป เลขประจําตัวประชาชน - --- ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.............. 
หมูท่ี........... ตรอก/ซอย............................ ถนน........................................... ตําบล……….……………. 
อําเภอ…………………………… จังหวัด....................... รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพทท่ี
สามารถติดตอได .................................. บัญชีเงินฝากธนาคาร............................. สาขา.............................. 
บัญชีเลขท่ี --- ไดรับทราบขอความในขอบังคับของสหกรณนี้โดยตลอดแลว
เห็นชอบในความมุงหมายของสหกรณ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณและขอใหถอยคําเปน
หลักฐานดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ขาพเจาเปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ/ในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง.................................................. หนวยงานท่ีสังกัด/โรงเรียน............................................................... 
ตําบล........................................ อําเภอ.............................. จังหวัดนราธิวาส ไดรับเงินเดือน................บาท 
เงินประจําตําแหนงหรือเงินวิทยฐานะ.........................บาท  
 ขอ 2. ถาขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืนซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงินอยูกอน 
 ขอ   3. ถาขาพเจาไดเขาเปนสมาชิก ในช้ันนี้ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนรายเดือน
ตอสหกรณในอัตราตามท่ีกําหนดในขอบังคับเดือนละ.........................บาท 
 ขอ 4. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ี 
ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือน จํานวนเงินงวดชําระหนี้ และจํานวนเงินอ่ืนๆ 
ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเม่ือจายเพื่อสงตอสหกรณดวย 
 ขอ 5. ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการตกลงใหขาพเจาเขาเปนสมาชิก ขาพเจาจะ
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ท้ังชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนคร้ังแรกตอสหกรณ  
ใหเสร็จส้ินภายในวันท่ีซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการจะไดกําหนด การชําระจํานวนเงินดังกลาวนี้ ขาพเจา
ยินยอมและขอรองใหปฏิบัติตามความในขอ 4 ดวย 
 

สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด

เลขรับที่………………. เวลา…………น.  
วันที่ ……………………………………… 



 

โปรดพิมพใบสมัครหนา-หลัง ลงในกระดาษ A4 แผนเดียวกนั 
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 ขอ  6. เม่ือขาพเจาไดเปนสมาชิก จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณทุกประการ 
 
       ลงช่ือ ……………………………ผูสมัคร 
                (...........................................) 
 
 

คํารับรองของผูบังคับบัญชาในชั้นตน 
 

        เขียนท่ี ………………………………. 
             วันท่ี….… เดือน………………….. พ.ศ. ………… 
 

 ขาพเจา………………………………………………….. ตําแหนง……………………………….   
หนวยงานที่สังกัด/โรงเรียน............................................................................. ขอรับรองวา ตามความรูเห็น
ของขาพเจา และตามท่ีขาพเจาไดสอบสวนขอความ ซ่ึงผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางบนน้ีเปนความจริง
ทุกประการ ท้ังผูสมัครเปนผูมีลักษณะถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ และสมควรเขาเปน
สมาชิกของสหกรณนี้ได 
 
 
       ลงช่ือ……………………………ผูบังคับบัญชา 
                (..........................................) 
 



หนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชน 
โครงการสวัสดกิารสมาชิกถึงแกกรรม 

 

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

 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยออมทรัพยครูนราธิวาส  จํากัด 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)……………….….…………………. เลขทะเบียนสมาชิกที่…………..... 
วัน/เดือน/ปเกิด……………………..…. อายุ…..…..ป เลขประจําตัวประชาชน......................................... 
ตําแหนง………..……………………….โรงเรียน/หนวยงานที่สังกัด……………….……………………….. 
อําเภอ…..………………….………… จังหวัด……………………..………….  
ที่อยูที่สามารถติดตอได…………………………………......................................................................... 
รหัสไปรษณีย…………………โทรศัพท………………………โทรศัพทมือถือ.......................................... 
 ขอแสดงความจํานงวา เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม ขาพเจาประสงคใหสหกรณจายเงินสงเคราะหสมาชิก
ถึงแกกรรมแกบุคคล ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
 1. …………………….………………………………… ความสัมพันธ……………………………. 
 2. ……………………………….……………………… ความสัมพันธ……………………………. 
 3. ………………………………………….…………… ความสัมพันธ……………………………. 
 4. …………………………………………………….… ความสัมพันธ……………………………. 
 5. …………………….………………………………… ความสัมพันธ……………………………. 
  ในกรณีที่ขาพเจาถึงแกกรรมและมีหนี้สินไมวาในฐานะใดอยูกับสหกรณ ขาพเจายินยอมให
สหกรณหักเงินสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรมชําระหนี้ตอสหกรณกอน สวนที่เหลือจึงจายใหกับผูรับ
ผลประโยชน 
   ลงช่ือ…………………………….ผูแสดงความจํานง 
            ( ………………………… ) 
   ลงช่ือ…………………………….พยาน 
            ( ………………………… ) 
                                                                             ลงช่ือ…………………………….พยาน 
            ( ………………………… ) 
 

หมายเหต ุ  ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัว  อยางละ 1 ฉบับ     
** เพ่ือประโยชนของทานกรุณากรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ** 



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย 
 
                                                                                            เขียนที…่……………….…………… 
                                                           วันที…่…....เดือน………………….……….พ.ศ…………… 

 
 ขาพเจา……………………........................………………………………..อาย…ุ………..ป 
ปจจุบันอยูบานเลขที่…………....……หมูที่.…..….ตรอก/ซอย…..…………………………….………
ถนน……………………………………………………ตําบล/แขวง….………………………………..
อําเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………………
รับราชการสังกัด……………………………..…..ตําแหนง………….….….……….………………..
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก………...….….………….
มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงเงินใหสหกรณออมทรัพย
ที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
ดังนี้ 
 ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ทั้งปจจุบันอนาคต  
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดแจงใหในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน  
หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

 ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด  
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจาก
เงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามขอ 1 ตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดแจงและใหสงเงินจํานวนดังกลาวนั้นใหสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด แทนขาพเจาทุกคร้ัง 
 ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตาม
ขอ 2 เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ให
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กอนเปนอับดับแรก 
 ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ 3 นี้ ใหมีผลต้ังแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจาสัญญา
วาจะไมถอนการใหคํายินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิก
ของสหกรณหรือพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจาก
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 



 
 ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปล่ียนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน  
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของ
สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไป
สังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ที่ขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แลวแตกรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แทน
ขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฎิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและ
ถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ 
 หนังสือนี้ทําข้ึน 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  
จํากัด และฉบับที่สองใหไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู 
 

ลงช่ือ………..………………………………….ผูใหคํายินยอม 
        (…………………………………………..) 
        
                                                                                               
ลงช่ือ………..………………………………….พยาน 

                                                          (…………………………………………..) 
 
 
    ลงช่ือ……………………………………………พยาน 
                 (…………….……………………………..) 
       
 
 
หมายเหตุ   ใหแนบสําเนาทะเบียนและสําเนาบัตรประจําตัวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  2  ชุด 



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย 
 
                                                                                            เขียนที…่……………….…………… 
                                                           วันที…่…....เดือน………………….……….พ.ศ…………… 

 
 ขาพเจา……………………........................………………………………..อาย…ุ………..ป 
ปจจุบันอยูบานเลขที่…………....……หมูที่.…..….ตรอก/ซอย…..…………………………….………
ถนน……………………………………………………ตําบล/แขวง….………………………………..
อําเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………………
รับราชการสังกัด……………………………..…..ตําแหนง………….….….……….………………..
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก………...….….………….
มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงเงินใหสหกรณออมทรัพย
ที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
ดังนี้ 
 ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ทั้งปจจุบันอนาคต  
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดแจงใหในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน  
หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

 ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด  
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจาก
เงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามขอ 1 ตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ไดแจงและใหสงเงินจํานวนดังกลาวนั้นใหสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาส จํากัด แทนขาพเจาทุกคร้ัง 
 ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตาม
ขอ 2 เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ให
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กอนเปนอับดับแรก 
 ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ 3 นี้ ใหมีผลต้ังแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจาสัญญา
วาจะไมถอนการใหคํายินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิก
ของสหกรณหรือพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจาก
สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 



 
 ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปล่ียนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน  
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของ
สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไป
สังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ที่ขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แลวแตกรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แทน
ขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฎิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและ
ถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ 
 หนังสือนี้ทําข้ึน 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  
จํากัด และฉบับที่สองใหไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู 
 

ลงช่ือ………..………………………………….ผูใหคํายินยอม 
        (…………………………………………..) 
        
                                                                                               
ลงช่ือ………..………………………………….พยาน 

                                                          (…………………………………………..) 
 
 
    ลงช่ือ……………………………………………พยาน 
                 (…………….……………………………..) 
       
 
 
หมายเหตุ   ใหแนบสําเนาทะเบียนและสําเนาบัตรประจําตัวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  2  ชุด 



 

 

 
 

เลขประจําตัว……...……..…….. 
วันรับข้ึนทะเบียน………….…………… 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  จํากัด  ( สฌ.สอ.นธ ) 

เขียนท่ี………….………………..……………….. 

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

ขาพเจา…………………………………………………….….ตําแหนง…………………..………………. 

โรงเรียน/หนวยงาน…………………………………………………….….  สังกัด………………………………… 

อําเภอ………..………………….จังหวัด………………………..รหัสไปรษณีย….……….…โทรศัพท..……….…. 

เกิดวันท่ี………เดือน……….……..………พ.ศ. ………. อายุ……..ป….....เดือน  เช้ือชาติ……..…สัญชาติ……….
ศาสนา…..….…………… เลขประจําตัวประชาชน    

ปจจุบันอยูบานเลขท่ี……………หมูท่ี……... ตําบล/แขวง……….………...…….อําเภอ/เขต………….................... 

จังหวัด…………..……………........…  รหัสไปรษณีย…………….………. โทรศัพท…..…………………..…….. 

 ขาพเจาไดทราบ พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอบังคับของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยตลอดแลว มีความประสงคขอสมัครเขาเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  จํากัด  (สฌ.สอ.นธ.) 
         ประเภทสามัญ 
         ประเภทสมทบ (ซึ่งเปนคูสมรส/บุตรของนาย/นาง…………………………..……...........….....…...... 
เลขประจําตัว.........................สังกัด............................................อําเภอ............................... จังหวัด...........................) 
 ขาพเจายอมรับปฏิบัติตามขอบังคับของสมาคมฯ หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวทุกประการ  
 หากขาพเจาถึงแกความตายขอมอบเงินสงเคราะหศพใหบุคคลตามท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผูรับเงิน 
                                                                       (ลงช่ือ)…………………………………………..ผูสมัคร 
               (…..……………………………………..) 
ผูรับรอง 

ขอรับรองวานาย/นาง/นางสาว............................................................................มีคุณสมบัติครบถวน 
 

               (ลงช่ือ)……………………..…..............สมาชิก/กรรมการ 
                         (…….……………………………) 
               (ลงช่ือ)…………………………....…....สมาชิก / กรรมการ 
                         (…………………….……………) 

 



 

 

 
 
หมายเหตุ 

๑. สมาชิกอาจระบุผูรับเงินคาสงเคราะหครอบครัวในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินก็ได  โดยให
ระบุบุคคลตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๑  แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครนูราธิวาส  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม   ตามท่ีกําหนดไว 

๒. หากสมาชิกไมระบุผูรับเงินคาสงเคราะหครอบครัวตามขอ  ๑   ผูมีสิทธรบัเงินไดแกบุคคลท่ีกําหนด
ไวในขอ ๒๑  แหงขอบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  พ.ศ. ๒๕๕๐  และแกไข
เพิ่มเติม     โดยผูอยูในลําดับกอนยอมตัดสิทธิผ์ูอยูลําดับหลัง 

๓. สมาชิกอาจยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงการระบุบุคคลผูรับเงินคาสงเคราะหครอบครัวก็ได ท้ังน้ี ให
เปนไปตามระเบียบของสมาคม 

๔. หากสมาชิกหรือทายาทท่ีระบุไวตามขอ ๓ เปลี่ยนแปลง ช่ือ – สกุล ใหสงหลักฐานแจงการ
เปลี่ยนแปลงภายใน ๑๕วันนับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลง 

๕. เอกสารประกอบใบสมัคร 
๕.๑   ใบสมัคร 
๕.๒   สํานาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรขาราชการ ของผูสมัคร 
๕.๓   สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาทะเบียนบานท่ีมีช่ือบุตร  กรณีสมัครประเภทสมทบ 
๕.๔   สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - สกุล (ถามี) 

 ๖.  ขอบังคับสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม  
ขอ ๒๑  มีดังน้ี 

       ขอ ๒๑  เมื่อสมาชิกผูใดถึงแกความตาย   สมาคมจะจายเงินคาจัดการศพ  หรือเงินคาจัดการศพ   และ
เงินสงเคราะหครอบครัว   ใหแกบุคคลท่ีสมาชิกไดระบุไวในใบสมัครสมาชิกหรือแบบระบุทายาท   ซึ่งตองเปน
บุคคลดังตอไปน้ี 

(๑) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา  ของสมาชิก 
(๒) พี่นองรวมบิดา  มารดาเดียวกัน  ของสมาชิก 
(๓) พี่นองรวมบิดา  หรือมารดาเดียวกัน  ของสมาชิก 
(๔) ปู  ยา  ตา  ยาย  ของสมาชิก 
(๕) ลุง  ปา  นา  อา  ของสมาชิก 
(๖) ผูอุปการะเลี้ยงดู   หรือผูอยูในอุปการะเลี้ยงดู  ของสมาชิก 

๗.  ผูรับรองเปนสมาชิกของสมาคม จํานวนไมนอยกวา ๒ คน หรือเปนกรรมการสมาคมฯ จํานวน  ๑  คน 
๘.  เงินคาสมัคร   เงินบํารุงสมาคมประจําป  และเงินสงเคราะหศพลวงหนา  สมาคมจะเรียกเก็บภายหลัง  

โดยหักจากเงินเดือน  ณ  ท่ีจาย 
๙. สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณ เริ่มต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการของสมาคมไดมีมติให

เขาเปนสมาชิก  และผูสมัครเขาเปนสมาชิกไดชําระเงินคาสมัคร และชําระเงินตางๆ ตามขอบังคับแลว  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

สมาชิกประเภท  สามัญ (…...)  สมทบ (…...)    
เลขท่ีสมาชิก………..………..… 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงิน 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส   จํากัด  (สฌ.สอ.นธ.) 

         เขียนท่ี……………………………………. 
          วันท่ี……… เดือน………………………… พ.ศ. …….. …. 
 ขาพเจา………………………………………….…………. ตําแหนง………………….…………….…..…………… 
โรงเรียน/หนวยงาน…………………………………..………………………สังกัด………………..………………..………… 
อําเภอ……………………………………..……….  จังหวดันราธิวาส   
ขอแสดงเจตนาระบุผูจัดการศพและผูรับเงินสงเคราะห ตามขอบังคับขอ 21  บุคคลท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะหศพใหเปนไปตามท่ี
สมาชิกแสดงความจํานง   ดังตอไปนี้   

(1) สามี  ภริยา  บุตร  และบิดา  มารดา  ของสมาชิก  
              (2)   ในกรณีท่ีไมมีบุคคลตามขอ (1) ใหเปนไปตามท่ีสมาชิกแสดงความจํานงเปนลายลักษณอักษร  ถาไมมีบุคคลดังกลาว
ขางตน สมาคมจะจัดการศพสมาชิกท่ีถึงแกกรรมใหตามประเพณีทางศาสนาของสมาชิกผูนั้น เมื่อมีเงินสงเคราะหเหลือเทาใด   ให
ตกเปนของสมาคม   หรือตามมติของคณะกรรมการ   
  ในกรณีขาพเจาถึงแกกรรมขอระบุผูรับเงิน   ดังน้ี  

1. ช่ือ…………..…………………….สกุล………………………..ซึ่งเปน………………อยูบานเลขท่ี……….…… 
หมูท่ี………... ถนน………….………………….…ตําบล………….……………….…..…อําเภอ…………………..………...
จังหวัด…………………………………………….… โทรศัพท………………………………………..……….…..……….… 

2. ช่ือ…………..…………………….สกุล………………………..ซึ่งเปน………………อยูบานเลขท่ี……….…… 
หมูท่ี………... ถนน………….………………….…ตําบล………….……………….…..…อําเภอ…………………..………...
จังหวัด………………………….………………….… โทรศัพท…………………………………………..…….…..……….… 

3. ช่ือ…………..…………………….สกุล………………………..ซึ่งเปน………………อยูบานเลขท่ี……….…… 
หมูท่ี………... ถนน………….………………….…ตําบล………….……………….…..…อําเภอ…………………..………...
จังหวัด……………………………….…………….… โทรศัพท…………………………………………..…….…..……….… 
       ในกรณีที่ขาพเจาถึงแกกรรมและมีหน้ีสินไมวาฐานะใดอยูกับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขาพเจายินยอมใหสมาคม
หักเงินสงเคราะหศพ ชําระหน้ีตอสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด กอน สวนที่เหลอืจึงจะจายใหผูรับเงินสงเคราะหศพ
 ท้ังน้ี   ต้ังแตวันท่ี………… เดือน………………….……….. พ.ศ. ..…………… เปนตนไป 

เพื่อเปนหลักฐาน   จึงไดลงลายมือช่ือตอหนาพยานเปนสําคัญ 

  ลงช่ือ     ผูแสดงเจตนา 
           (…….………………..……………..…..)   

ลงช่ือ     พยาน  ลงช่ือ     พยาน 
        (………..….…………………..)                                    (……..….……………………..) 



หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน คาจางประจํา หรือเงินบําเหน็จ เงินบํานาญ  ปริ๊น 2 แผน  

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน คาจางประจํา หรือเงินบําเหน็จ เงินบํานาญ 
 

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

เรียน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานราธิวาส เขต………......... 
นายกเทศมนตรีเทศบาล……………………………….…………….. 
ผูอํานวยการวทิยาลัย…………………………………………………. 

 .............................................................................................................. 
 
ตามท่ีขาพเจา.......................................................................ตําแหนง.................................................. 

สังกัด/โรงเรียน..............................................................อําเภอ............................................จังหวดั นราธิวาส 
สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากดั ขาพเจายินยอมใหผูมี
อํานาจในการสั่งจายเงิน หักเงินเดือน คาจางประจํา หรือเงินบําเหน็จ เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึง
ไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูท้ังในปจจุบันและอนาคต เพื่อชําระเปนเงินคาสมัคร 
เงินบํารุง เงินสงเคราะห เงินสงเคราะหลวงหนา หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด เรียกเก็บตามระเบียบขอบังคับ ใหแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด แทนขาพเจาไดทุกวันส้ินเดือน โดยขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมนี้
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยครูนราธิวาส จํากดั 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําใน
หนังสือนี้ท้ังหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงรายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 หนังสือนี้ทําข้ึน 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเกบ็ไวท่ีหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ฉบับท่ี
สองเก็บไวท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูใหคํายินยอม           
         (...........................................................) 
ลงช่ือ.............................................................พยาน 

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

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




