
 

                  
           ใบสมคัรเขาเปนสมาชิก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด   (ส.ค.พล.) 
 

        เขียนท่ี..................................................................
 .     วันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ............................ 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อายุ..................ป 
เลขประจําตัวประชาชน 
เกิดวันท่ี ...........เดือน........................................พ.ศ. ................... คูสมรสช่ือ.................................................................. 

1.  ดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ี............................................................  และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู 
พิษณุโลก จาํกดั     เลขทะเบียนสมาชิก.......................................... 

2.  สถานท่ีอยู (ตามทะเบียนบาน) 
        บานเลขท่ี........................หมูท่ี.......ซอย............................ ถนน................................... ตําบล ............................... 
อําเภอ.....................................จังหวดั...............................รหัสไปรษณยี....................โทรศัพทบาน.............................. 
โทรศัพทมือถือ.............................................Email………………………………………………………..………….. 

3.  สถานท่ีปฏิบัติงาน/ช่ือหนวยงาน………………..………………อําเภอ………………….……........................ 
จังหวดั............................... โทรศัพท (ท่ีทํางาน)............................E-mail…………………………………………….. 

4.  ขาพเจายนิยอมใหผูบังคับบัญชา หรือ เจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน  โปรดหักจํานวนเงินจากเงินไดรายเดือน  
ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น  เพื่อสงตอสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก ดวย 

ขาพเจาไดอานระเบียบ  ขอบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากดั       
โดยตลอดแลว มีความประสงคขอสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ  และยนิยอมปฏิบัติตามขอบังคับและเงื่อนไขดังกลาว   
ทุกประการ 

 
ลงช่ือ.......................................................ผูสมัคร 

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

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

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

 
 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง 
เอกสารประกอบ 
1.สําเนาบัตรเจาหนาท่ีรัฐหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
2.สําเนาทะเบียนบาน 
3. เงินคาสมัครสมาชิก    100 บาท   และคาบํารุง  20 บาท 
4. เงินสงเคราะหลวงหนา   3,000  บาท 
5. เงินคาธรรมเนียมแรกเขา กรณีอายุเกิน 40 ป ขึ้นไป 
6. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูรับเงินสงเคราะห 

สมาชิก ส.ค.พล. 

เลขทะเบียน................................ 

วันที่............................................ 

ใบเสร็จ....................................... 

(สําหรับเจาหนาท่ี ส.ค.พล.) 



 
เงื่อนไขการเปนสมาชิกตามขอบังคับ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากัด 

พ.ศ. 2551 
 

ขอ 12  ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ตองยื่นใบสมคัรตามแบบของสมาคมดวยตนเอง ณ 

หนวยงานที่สมาชิกสังกัด หรือที่ทําการสมาคมในวันเปดทําการ โดยมสีมาชิกของสมาคมไมนอยกวา 2 คน หรือ

กรรมการของสมาคม จาํนวน 1 คน รับรองคุณสมบัติ 

ขอ 13 สมาชิกภาพของผูสมัครเขาเปนสมาชิกจะสมบูรณเร่ิมต้ังแตวันที่คณะกรรมการของสมาคมไดมีมติให
เขาเปนสมาชิกและผูสมัครเขาเปนสมาชิกไดชําระเงินคาสมัครและชําระเงนิตางๆตามขอบังคับนี้แลว 

ขอ 14  สมาชิกภาพยอมส้ินสุดลงในกรณี  ดังตอไปนี้  

(1)  ตาย 

(2)  ลาออกเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดใหมีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหออก 

(3)  ที่ประชุมใหญมีมติใหออก  

(4)  ถูกคัดชื่อออกเพราะขาดสงเงนิสงเคราะห และไดรับหนงัสือเตือนจากสมาคม แลวสามครั้งแต

ละคร้ังมีเวลาหางกนั 15 วัน ซึ่งคร้ังสุดทายไดทําหนงัสือลงทะเบียนตอบรับทางสมาคมไดนําเงนิสงเคราะหลวงหนา

มาจายเปนเงนิสงเคราะหหมดแลว (ถามี) หรือสมาคมติดตอหาหลักแหลงที่อยูไมได และคณะกรรมการพจิารณา
เห็นสมควรใหพนจากสมาชิกภาพ 
 การสิ้นสุดแหงสมาชิกภาพตามขอนี้ สมาชกิไมมีสิทธเิรียกเงนิคาสมัคร เงนิคาบํารุง และเงินสงเคราะหที่ได

ชําระตามขอบังคับนี้คืนจากสมาคม เวนแตเงินสงเคราะหลวงหนาที่ยงัไมไดตกอยูในความผูกพันที่จะตองจายเปน

เงินสงเคราะหใหแกสมาชิกที่ถงึแตความตาย 

 ขอ 15 สมาคมจะแจงเปนหนังสือใหสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ 14(4) มีสิทธิอุทธรณตอ

คณะกรรมการภายใน 15 วนั นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน 

นับแตวันยื่นอุทธรณคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการถือเปนทีสุ่ด 
 ขาพเจารับทราบเงื่อนไขดังกลาวขางตนนีแ้ละเขาใจดีแลวจึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  
 

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

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

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

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

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

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

 
 



                                                                         
หนังสือใหคํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  (ส.ค.พล.) 
                                 เขียนที่............................................................. 
  

        วันที่.......... เดือน...................................พ.ศ................... 
ขาพเจา..............................................................อายุ............ ป  เกิดวันที่......... เดือน........................................ พ.ศ.................... 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  เลขทะเบียน..........................ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................หมูที่......ถนน.......................
ตําบล.............................อําเภอ.............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท มือถือ..........................
ทํางานประจําในตําแหนง..........................................สถานที่ทํางาน....................................................ตําบล.............................................
อําเภอ.........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพทที่ทํางาน....................................... 

1. สถานภาพ 
                 โสด สมรส  คูสมรสช่ือ..............................................................                หยา       หมาย 

        2.    ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือ เจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา    เมื่อไดรับมอบจากสหกรณฯ  
              โปรดหัก จํานวนเงินซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ น้ัน   จากเงินไดรายเดือนของขาพเจา   เพ่ือสงตอสมาคมฌาปนกิจ 
              สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  ดวย 

3.  กรณี ขาพเจามีภาระหน้ีคงคางอยูกับสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด   ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักเงิน 
    หักเงินสงเคราะห เพ่ือชําระหนี้ดังกลาวจนเสร็จสิ้นกอน 

4.  เงินสงเคราะหที่เหลือจากขอ 3   ขาพเจาขอแสดงเจตนาจายเงินสงเคราะหดังกลาวใหกับบุคคล  ดังตอไปน้ี 
      
 

3.1............................................................................................ 
เก่ียวของเปน.............................โทรศัพท………………………. 

 

3.4............................................................................................ 
เก่ียวของเปน.............................โทรศัพท………………………. 

 

3.2............................................................................................ 
เก่ียวของเปน.............................โทรศัพท………………………. 

 

3.5............................................................................................ 
เก่ียวของเปน.............................โทรศัพท………………………. 

 

3.3............................................................................................ 
เก่ียวของเปน.............................โทรศัพท………………………. 

 

3.6............................................................................................ 
เก่ียวของเปน.............................โทรศัพท………………………. 

 

โดยมอบใหผูรับเงินสงเคราะหลําดับที่............(นาย/นาง/นางสาว............................................................) เปนผูจัดการศพ 
    
                   อน่ึง  ขาพเจาขอรับรองวา  การแสดงเจตนาคร้ังน้ีเปนไปดวยความสมัครใจ  ไมมีผูใดบังคับ  ขมขู  หรือกระทําการใดๆ  ให

ขาพเจาแสดงเจตนาดังกลาว         จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  ทายหนังสือน้ี 
 

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

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

            (ลงช่ือ)............................................เจาหนาที่ ส.ค.พล.                           (ลงช่ือ)............................................. พยาน 

                     ( นางสาวภัศตยา     เมืองมูล )                                                                 (...................................................) 



 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากัด 
137  หมูที่  8  ตําบลหวัรอ  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

โทรศัพท  095-3144228  ,  055-303393   โทรสาร  055-303393 
 
 

แบบแสดงเจตนาการชําระเงินสงเคราะหลวงหนารายป ส.ค.พล. 
  

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

        วนัที่.........เดือน...........................พ.ศ...................... 

 ขาพเจา...................................................................สมาชิกสหกรณเลขที่................................. 

ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่.........................หมูที.่............ถนน...........................ตําบล................................ 

อําเภอ.......................................จงัหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...................................... 

เบอรโทรศัพท(มือถือ)...........................................เบอรโทรศัพท(บาน)................................................... 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั.......................................................................................................................... 

มีความประสงคชําระเงนิสงเคราะหลวงหนารายปเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะหคร้ังตอไป โดยวิธ ีตอไปนี้ 

   (   )   1.ไปจายเองดวยเงนิสด 

   (   )   2.หักจากเงนิเดือน 

   (   )   3.เพิ่มเงนิกูสามัญที่สหกรณ 

   (   )   4.หักเงนิปนผลเฉลีย่คืน 

จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  

      ลงช่ือ..............................................สมาชิกผูแสดงเจตนา 

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

 




