สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่
ประเภทสมาชิก
O สมาชิก
O คู่สมรส

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พษิ ณุโลก จํากัด และคู่สมรส
ใบสมัครเป็ นสมาชิก สคส.พล.
วันที่.....................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................อายุ....................ปี
เกิดเมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
เลขทะเบียนที่.............รับราชการหรื อทํางานประจําตําแหน่ง........................สังกัดหรื อโรงเรี ยน.....................
อําเภอ.........................จังหวัดพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์........................................ ขอสมัครเป็ นสมาชิก ตาม
ข้อบังคับของ สคส.พล. ตามข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าทราบข้อบังคับ สคส.พล. พ.ศ. 2556 ดีแล้วทุกประการ
ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อปฏิบตั ิ สคส.พล. พ.ศ. 2556 ข้อ 11 ทุก
ประการ และขอสมัครเป็ นสมาชิกเพื่อผูกพันธ์ ตามข้อบังคับ ส.ค.พล. 2551
ข้อ 3 สิ ทธิอนั เกิดจากการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ สคส.พล. พ.ศ. 2556 นี้ ผูไ้ ด้สิทธิให้เป็ นบุคคล
ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ สคส.พล. พ.ศ. 2556 ข้อ 22
ข้อ 4 ถ้าข้าพเจ้างดเว้นปฏิบตั ิ ตามข้อบังคับ สคส.พล. พ.ศ. 2556 ข้อ 14 ถือว่าการเป็ นสมาชิกของ
ข้าพเจ้าสิ้ นสุ ดลง สิ ทธิอนั พึงเกิดขึ้นตามข้อบังคับ สคส.พล. พ.ศ. 2556 นี้ เป็ นอันระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อ เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับ
มอบจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจํานวนเงินซึ่งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
เพื่อส่ งต่อ สคส.พล. ด้วย
ข้อ 6 กรณี ที่ขา้ พเจ้าเสี ยชีวิตลงและยังคงเป็ นหนี้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สมาคมฯ นําเงินสงเคราะห์ศพของข้าพเจ้าชําระหนี้ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จํากัด
ก่อนให้แก่ทายาท
หนังสื อใบสมัครเป็ นสมาชิก สคส.พล. นี้ ทําไว้ ณ วันที่ซ่ ึงระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
หลักฐานในการสมัคร
1.สําเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.ค่าบํารุ ง 20 บาท
4.ค่าสมัครสมาชิก 100 บาท
5.เงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า) 2,000 บาท
6.สําเนาทะเบียนสมรส(สําหรับคู่สมรสสมาชิก)
7.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริ งจากโรงพยาบาลของรัฐบาล

(ลงชื่อ)....................................................ผูส้ มัคร
(.................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(.................................................)

เงื่อนไขการเป็ นสมาชิกตามข้ อบังคับ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูพษิ ณุโลก จํากัด และครอบครัว
พ.ศ. 2556
----------------------------------------------------------------------ข้ อ 12 ผูท้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ
หน่วยงานที่สมาชิ กสังกัด หรื อที่ทาํ การสมาคมในวันเปิ ดทําการ โดยมีสมาชิกของสมาคมไม่นอ้ ยกว่า 2 คน หรื อ
กรรมการของสมาคม จํานวน 1 คน รับรองคุณสมบัติ
ข้ อ 13 สมาชิกภาพของผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกจะสมบูรณ์เริ่ มตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการของสมาคมได้มีมติให้
เข้าเป็ นสมาชิก และผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกได้ชาํ ระเงินค่าสมัคร และชําระเงินต่างๆ ตามข้อบังคับนี้แล้ว
ข้ อ 14 สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกําหนด และให้มีผลตั้งแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติให้ออก
( 3 ) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
( 4 ) ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดส่ งเงินสงเคราะห์ และได้รับหนังสื อเตือนจากสมาคม
แล้วสามครั้งแต่ละครั้งมีเวลาห่ างกัน 15 วัน ซึ่ งครั้งสุ ดท้ายได้ทาํ หนังสื อลงทะเบียนตอบรับและทางสมาคมได้นาํ เงิน
สงเคราะห์ ล่ ว งหน้า มาจ่ า ยเป็ นเงิ น สงเคราะห์ ห มดแล้ว (ถ้า มี ) หรือสมาคมติ ด ต่ อ หาหลัก แหล่ ง ที่ อ ยู่ไ ม่ ไ ด้ และ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้พน้ จากสมาชิกภาพ
(5) ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อบังคับสมาคมฯ ข้ อ 11(3) (4) (5) (6) (7)
การสิ้ นสุ ดแห่ งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิ เรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบํารุ ง และเงินสงเคราะห์ที่ได้ชาํ ระตาม
ข้อบังคับนี้ คืนจากสมาคม เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยงั ไม่ได้ตกอยูใ่ นความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์
ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
(6) กรณีสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู พิษณุโลก จํากัด ได้ นําคู่ สมรสมาสมัครกับสมาคมฯ และได้
เสี ยชีวิต หรือลาออก หรือถูกให้ ออกจากสหกรณ์ ฯ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ครอบครัวของสมาชิ กผู้น้ันยังถือเป็ นสมาชิกสมาคมฯ
อยู่และต้ องส่ งเงินค่ าบํารุงเงินสงเคราะห์ รายศพหรือเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าให้ กบั สมาคม
ข้ อ 15 สมาคมจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 14 (2) (3) (4) (5) เพื่อทราบ นับแต่
วันที่ที่ประชุมมีมติ ภายใน 15 วัน สมาชิกที่พน้ จากสมาชิกสภาพ ตามข้อ 14 (4) มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน
15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณ์ให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ยืน่ อุทธรณ์คาํ
วินิจฉัยของคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
(ลงชื่อ)....................................................ผูส้ มัคร
(.................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(.................................................)

