ใบสมัครเป็ นสมาชิกบริจาคเงินสมทบเพื่อสงเคราะห์ เกีย่ วกับการช่ วยเหลือการชาระหนีต้ ่ อสหกรณ์
ของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
เอกสารประกอบการสมัคร
(
(
(
(

)
)
)
)

สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
อื่น ๆ ........................................

คุณสมบัติ
( ) สมัครใหม่ อายุไม่ เกิน 51 ปี บริบูรณ์ จานวนเงินสมทบรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท
( ) เคยเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ลาปาง ย้ ายไปรับราชการสังกัดใหม่โดยได้ลาออก และย้ ายกลับมารับราชการ
ในสังกัด ภ.จว.ลาปาง มีสิทธิสมัครโดยไม่ ถูกจากัดอายุ จานวนเงินสมทบรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท
( ) ไม่ เคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนี้
ลาดับ
อายุสมาชิก
จานวนเงิน(บาท)
1 อายุไม่เกิน 51 ปี
1,100
2 อายุไม่เกิน 52 ปี
1,200
3 อายุไม่เกิน 53 ปี
1,200
4 อายุไม่เกิน 54 ปี
1,300
5 อายุไม่เกิน 55 ปี
1,300
6 อายุไม่เกิน 56 ปี
1,400
7 อายุไม่เกิน 57 ปี
1,500
8 อายุไม่เกิน 58 ปี
1,600
9 อายุไม่เกิน 59 ปี
1,700
10 อายุไม่เกิน 60 ปี
1,800

สมาชิกเลขทะเบียน..................
สมาชิกกองทุนเลขที่.................

ใบสมัครเข้ าร่ วมการบริจาคเงินสมทบเพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการช่ วยเหลือการชาระหนีต้ ่ อสหกรณ์ของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
เขียนที่........................................................
วันที่...........................................................
เรี ยน ประธานกรรมการดาเนินการ
ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...............ปี เลขทะเบียนสมาชิก.......................
ตาแหน่ง..........................................................สังกัด.................................................เลขบัตรประจาตัวข้าราชการ/
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ติดต่อได้สะดวกบ้านเลขที่.......................
หมู่ที่...........ถนน................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................รหัสไปรษณี ย.์ ........................เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บา้ น.............................
ที่ทางาน.............................................มือถือ.....................................................โทรสาร..........................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกการบริ จาคเงินสมทบ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
การชาระหนี้ ต่อสหกรณ์ ของสมาชิ ก และข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ เป็ นอย่างดี แล้วและขอให้
ถ้อยคาเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่ อข้าพเจ้าเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก ตามประกาศฯ ข้าพเจ้าขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝาก
ออมทรัพ ย์ 1 บัญชี ไว้ก ับสหกรณ์ เพื่อความสะดวกต่ อการทาธุ รกรรมทางการเงิ นกับ สหกรณ์ และกองทุ น
ซึ่ งอาจมีต่อไปภายหน้า
ข้อ 2. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกตามประกาศฯ แล้ว จะปฏิบตั ิตามระเบียบ มติ หรื อคาสั่งคณะกรรมการ
เงินกองทุนฯ และประกาศ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด ว่าด้วยเรื่ อง หลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการบริ จาคเงินสมทบ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือการชาระหนี้ต่อสหกรณ์ของสมาชิก ทุกประการ
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
( ) สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ/สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้ าน
จานวน 1 ฉบับ
( ) อื่น ๆ ระบุ................................................
( ) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
(ลงชื่อ).....................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 90 -..................
ข้าพเจ้า..............................................................................เลขทะเบียนสมาชิกที่.......................................
สังกัด.....................................................ตาแหน่ง................... .......................ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.....................
หมู่ที่.................ถนน.................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................โทรศัพท์...............................................................
บัตรประจาตัวข้าราชการ/บัตรประจาตัวประชาชน หมายเลข...............................................................................
ออกโดย................................................วันออกบัตร.....................................วันหมดอายุ.....................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
ในนาม(ชื่อสมาชิก)................................................................................จานวนเงินที่ขอเปิ ดบัญชี .................. บาท
ฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน และมีความประสงค์ ให้เรี ยกเก็บเงิ นจากเงิ นได้รายเดื อนเป็ นประจาทุกเดื อน
เดือนละ ...................บาท (..............................................) ตั้งแต่เดือน.........................................เป็ นต้นไป
ข้อ 2. ข้า พเจ้า ยินยอมให้ส หกรณ์ ฯ ถอนเงิ นฝากออมทรั พ ย์ของข้าพเจ้า เพื่ อบริ จาคเงิ นสมทบเพื่ อ
สงเคราะห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือการชาระหนี้ต่อสหกรณ์ของสมาชิก
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด ข้าพเจ้า
มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินเพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่ขา้ พเจ้าเสี ยชี วิตข้าพเจ้าขอมอบให้ตามหนังสื อแสดงเจตนาแต่งตั้ง
ผูร้ ับผลประโยชน์ และมีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดลาปาง จากัด ในส่ วนที่วา่ ด้วยเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่ งใช้อยูใ่ นเวลานั้น ๆ
ข้อ 5 ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามระเบียบ มติหรื อคาสั่งคณะกรรมการเงินกองทุนฯและประกาศของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด ว่าด้วยเรื่ อง หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการบริ จาคเงิ นสมทบ เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการช่วยเหลือการชาระหนี้ต่อสหกรณ์ของสมาชิก ทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผูข้ อเปิ ดบัญชี
(......................................................)
..............................ผูเ้ ปิ ดบัญชี
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

.................................ผูร้ ับเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

..............................ผูอ้ นุมตั ิ
ผูจ้ ดั การ
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หนังสื อยินยอมให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อบริจาคเงินสมทบ เพื่อสงเคราะห์ เกีย่ วกับการช่ วยเหลือ
การชาระหนีต้ ่ อสหกรณ์ ของสมาชิก
เขียนที่.................................................
วันที่...................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก...............................
อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................................
ตาบล...........................................อาเภอ.................................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................โทรศัพท์(บ้าน)..................................โทรศัพท์(มือถือ).........................................
เป็ นเจ้าของบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 90 - ............................................................................
ชื่อบัญชี..................................................................................................มีความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด ดาเนิ นการหักเงินจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าเพื่อบริ จาคเงินสมทบ
เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือการชาระหนี้ต่อสหกรณ์ของสมาชิก ตามประกาศสหกรณ์
หนัง สื อยินยอมฉบับ นี้ ท าขึ้ นโดยความสมัค รใจของข้า พเจ้า เอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค า
ในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)...................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(.....................................................)
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หนังสื อแสดงเจตนาแต่ งตั้งผู้รับผลประโยชน์
เขียนที่..........................................
วันที่..............................................
เรี ยน ประธานกรรมการดาเนินการ
ข้าพเจ้า...................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.........................อายุ...................ปี
สังกัด...................................................ตาแหน่ง...........................................ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.......................
หมู่ที่............ถนน..............................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์...................................................
สมัครเป็ นสมาชิกการบริ จาคเงินสมทบเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการช่วยเหลือการชาระหนี้ ต่อสหกรณ์ของสมาชิ ก
ขอแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับผลประโยชน์ในกรณี ขา้ พเจ้าถึ งแก่ ความตายในระหว่างเป็ นสมาชิ ก โดยขอระบุ
ผูม้ ีสิทธิ รับรับผลประโยชน์ตามลาดับ ดังนี้
1. ..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................โทรศัพท์......................................
2. ..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................................
ที่อยู.่ ................................................................................................................โทรศัพท์.........................................
3. ..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................โทรศัพท์......................................
4. ..................................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น........................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................โทรศัพท์......................................
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า
ขอสงวนไว้เป็ นความลับ ห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลไม่วา่ กรณี ใดๆ จนกว่าข้าพเจ้าจะถึงแก่กรรม
สามารถเปิ ดเผยข้อมูลให้ทายาทหรื อญาติของข้าพเจ้าที่ประสงค์ขอทราบรายละเอียดโดยต้อง
ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากข้าพเจ้า
(ลงชื่อ).....................................................ผูแ้ สดงเจตนา (สมาชิก)
(..................................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(............................................)

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

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ.....................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิ ง..........................................................................................
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ……………………………………………………………….
ได้ทาการตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว...........................................................................อายุ.................ปี
แล้ว เมื่อวันที่..........................เดือน............................................พ.ศ. .............................ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว...............................................................................ไม่เป็ นโรคต่อไปนี้
(1) โรคหัวใจ
(2) โรควัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเบาหวานขั้นรุ นแรง
(4) โรคมะเร็ ง
(5) โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
(6) โรคร้ายแรงอื่นๆ
สรุ ปความเห็นและข้อแนะนาของแพทย์................................................................................
......................................................... ......................................................... .................................................
......................................................... ......................................................... ................................................
ลงชื่อ...............................................แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกาย
หมายเหตุ (1) สถานทีต่ รวจจะต้ องเป็ นโรงพยาบาลของรัฐ(ระเบียบข้ อ 6.1.1 วรรคท้ าย)
(2) ให้ แ สดงว่ า เป็ นผู ้มี สุ ข ภาพร่ างกายสมบู ร ณ์ เ พี ย งใด หรื อหายจากโรคที่ เ ป็ นเหตุ
ให้ออกจากราชการ
(3) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

