ส.ส.ก.2 003/2561

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู กาแพงเพชร จากัด กองที่ 2
เรื่ อง รั บสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู กาแพงเพชร จากัด กองที่ 2
.........................................................................................
อาศัยมติคณะกรรมการดาเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู
กาแพงเพชร จากัด กองที่ 2 ชุดที่ 1 ประชุมครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เห็นชอบให้ ดาเนินการเปิ ดรับสมัคร
สมาชิกประเภทสามัญให้ ครบตามจานวน ไม่เกิน 5,000 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. คุณสมบัติการเป็ นสมาชิก
ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู กาแพงเพชร จากัด ประเภทสามัญ
2. กรอกใบคาขอพร้ อมแนบเอกสาร ประกอบการสมัคร
2.1 สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้ าราชการ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
2.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
2.4 สาเนาใบสาคัญการเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี)
2.5 ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั ้นหนึง่ จากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาล
ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
2.6 สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้ านผู้รับเงินสงเคราะห์
3. การจ่ายเงิน
3.1 จ่ ายเงิ น สงเคราะห์ ล่ว งหน้ า จานวน 2,000 บาท ต่ อ ปี โดยน าไปฝากไว้ กับ ระบบเงิ นฝากของ
สหกรณ์ เ ปิ ดบัญชี ใ ห้ เ ป็ นรายบุคคล เมื่ อ สมาชิ กสมาคมฯ เสียชี วิ ตระบบจะตัดจ่ า ยจากเงิ น ฝากของสมาชิ กสมาคมฯ
ศพละ 50 บาท สมาคมหักไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายดาเนินกิจการ ในอัตราร้ อยละ 4 ของเงินที่เรียกเก็บ
3.2 จ่ายเงินค่าบารุง จานวน 50 บาท (ต่อปี )
3.3 จ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกใหม่ จานวน 100 บาท (ตลอดชีพ)
3.4 การจ่ายเงินตามข้ อ 3.1-3.3 โดยวิธีการเพิ่มในสัญญาเงินกู้ฉกุ เฉินเพื่อ ชาระหลักประกันความเสี่ยง
(ฉป.) ในกรณีที่สมาชิกไม่มีคาขอกู้ประเภทดังกล่าวให้ กรอกคาขอตามแบบที่กาหนด
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4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิ ดรั บสมัครตั ้งแต่ วัน ที่ 3 เมษายน 2561 เป็ นต้ น ไป ณ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ครู กาแพงเพชร จ ากัด
(สานักงานใหญ่หรือสาขาคลองขลุง)

จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561

(นายตลับ เพชรรัตน์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด กองที่ 2

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกช่ อง
เอกสารประกอบ :
1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบสาคัญการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองแพทย์ของรัฐฉบับจริ ง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
6. สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับเงินสงเคราะห์
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ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาแพงเพชร จากัด ( ส.ส.ก. 2)
เขียนที่.............................................................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ....................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................อายุ.............................ปี
เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที.่ .........................เดือน..........................................พ.ศ..............................
สถานภาพ
โสด สมรส คู่สมรสชื่อ....................................................................... หย่า หรื อ หม้าย
สมาชิกสามัญของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาแพงเพชร จากัด เลขทะเบียนสมาชิก...............................................
(1) ปฏิบัตหิ น้ าที่
ตาแหน่ง................................ สังกัด โรงเรี ยน / หน่วยงาน.......................................... อาเภอ...................... จังหวัด.....................
(2) ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน
บ้านเลขที่............................หมู่ที่..............................ซอย........................................................ถนน...................................................
ตาบล (แขวง).................................................อาเภอ (เขต)...................................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์บา้ น.................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................
(3) ทีอ่ ยู่ปัจจุบันทีส่ ามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่...........................หมู่ที่..............................ซอย........................................................ถนน....................................................
ตาบล (แขวง).................................................อาเภอ (เขต)...................................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ....................................โทรศัพท์บา้ น...............................................โทรศัพท์มือถือ...................................................
E-mail......................................................................
(4) การชาระเงิน
- สมัครสมาชิกใหม่
1.เงินค่าสมัครสมาชิกใหม่ จานวน 100 บาท ( ตามข้อบังคับ )
2.เงินค่าบารุ ง
จานวน 50 บาท ( ต่อ 1 ปี )
3.เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จานวน 2,000 บาท ( ต่อ 1 ปี )
รวมทั้งสิ้น
จานวน 2,150 บาท
- ชาระเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าประจาปี สมาคมฯ จะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยวิธีเพิ่มในสัญญาเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นเพื่อชาระ
หลักประกันความเสี่ ยง (ฉป) ตามที่ระเบียบฯ กาหนดไว้
- กรณีเงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าไม่ เพียงพอหัก สมาคมฯ จะเรี ยบเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไปกับยอดเรี ยกเก็บรายเดือนสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบ และเข้ าใจวัตถุประสงค์ ของข้ อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
ครู กาแพงเพชร จากัด แล้ ว มีความประสงค์ สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบัตติ ามข้ อบังคับและเงือ่ นไขดังกล่ าวทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้สมัคร
(.......................................................................)
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติในการสมัครสมาชิก ส.ส.ก. 2 รวมทั้งได้
แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และชาระเงินค่าสมัคร ค่าบารุ ง และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าครบถ้วน
ตามข้อบังคับ-ระเบียบ เรื่ องรับสมัครสมาชิก ส.ส.ก. 2 หรื อการเปิ ดรับสมัครเป็ นกรณี พิเศษ แล้วแต่กรณี
ลงชื่อ.................................................................
(.........................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................

สาหรับคณะกรรมการ ส.ส.ก. 2
เรี ยน

นายก ส.ส.ก. 2
ตรวจสอบแล้วรับรองว่า สมาชิกมีคุณสมบัติครบถูกต้อง
 เห็นควรรับเป็ นสมาชิก ส.ส.ก.2
 ไม่ควรรับเป็ นสมาชิก ส.ส.ก. 2 เนื่องจาก...................................................................................................
......................................................................................................................................................................

.

ผู้มอี านาจเสนอ (แล้ วแต่ กรณี)
เหรัญญิก/เลขานุการ
อุปนายก
นายกสมาคม

ลงชื่อ..................................................................
(.........................................................................)
ตาแหน่ง.......................................................................
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หนังสื อให้ คายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาแพงเพชร จากัด ( ส.ส.ก. 2)
เขียนที่...........................................................................................
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ...........................
1.ข้าพเจ้า......................................................อายุ..............ปี เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ.............
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์.......................................เลขทะเบียนสมาชิก................ ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่.............หมู่ที่........
ถนน.........................ตาบล............................อาเภอ.............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................
โทรศัพท์......................................มือถือ.........................................ทางานประจาในตาแหน่ง...............................................
สถานที่ทางาน............................................................................ตาบล....................................อาเภอ....................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์ที่ทางาน...........................................ต่อ...............
2.หากข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าขอมอบสิ ทธิ ให้ นาย/นาง/นางสาว..............................................................
บัตรประชาชน...................................................................เกี่ยวข้องเป็ น.................................. เป็ นผูจ้ ดั การศพของข้าพเจ้า
3. ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์จากเงินสงเคราะห์ที่ ส.ส.ก.2 พึงจ่าย หลังจากหักเงินค่าจัดการศพ
ให้บุคคลที่ระบุ โดยจ่ายให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด เท่ากับจานวนหนี้สินที่ขา้ พเจ้าผูกผัน
อยูใ่ นขณะนั้นเป็ นอันดับแรก (ถ้ามี) ส่ วนที่เหลือขอมอบให้บุคคล ดังต่อไปนี้
3.1 ...........................................................บัตรประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้..................................................................................................เบอร์โทร..........................
3.2 ...........................................................บัตรประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้..................................................................................................เบอร์โทร..........................
3.3 ...........................................................บัตรประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้..................................................................................................เบอร์โทร..........................
3.4 ...........................................................บัตรประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้..................................................................................................เบอร์โทร..........................
3.5 ...........................................................บัตรประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้..................................................................................................เบอร์โทร..........................
อนึง่ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า การแสดงเจตนาครั้งนีเ้ ป็ นไปด้ วยความสมัครใจ ไม่ มีผ้ ูใดบังคับ ข่ มขู่ หรื อกระทาการ
ใดๆ ให้ ข้าพเจ้ าแสดงเจตนาดังกล่ าว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ท้ ายหนังสื อนี้
(ลงชื่อ) ...........................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(ลงชื่อ) ................................................พยาน
(ลงชื่อ) ...........................................เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ) .....................................................เหรัญญิก

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

(.............................................................)
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ลงลายมือชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ ไว้ เป็ นหลักฐานการยินยอมให้ หักเงินเพือ่ ชาระหนี้
1.ผูร้ ั บเงิ นสงเคราะห์และหรื อผูจ้ ัดการศพ ซึ่ งต้องเป็ นบุ คคล(ตามข้อบังคับ ฯ หมวด7 ข้อ 22 และประกาศ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ วิธีการจ่ายค่าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ ข้อ 3 ) ดังต่อไปนี้
1.1 สามี ภริ ยา บุตร บิดา มารดา
1.4 ปู่ ย่า ตา ยาย
1.2 พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
1.5 ลุง ป้ า น้า อา
1.3 พี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
1.6 ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูหรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเลี้ยงดู
ถ้าไม่มีบุคคลที่สมาชิกระบุไว้ในใบสมัคร ให้สมาคมฯจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลใน ข้อ1. ตามลาดับ
ก่อนหลัง ถ้ามีผอู ้ ยู่ในลาดับเดี ยวกันหลายคน ให้สมาคมฯแบ่งเงิ นค่ าจัดการศพหรื อค่าจัดการศพและเงิ นสงเคราะห์ที่
เหลืออยูใ่ ห้แก่ทุกคนในสัดส่ วนที่เท่ากัน หากไม่อาจแบ่งเงินให้แก่บุคคลใดได้ให้เงินนั้นตกเป็ นของแผ่นดิน
2. ผู้รับเงินสงเคราะห์ ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด หักเงินเพื่อชาระหนี้ ดงั กล่าวจนเสร็ จ
สิ้ นก่อนโดยขอรับเฉพาะส่ วนที่เหลือจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
2.1........................................................เกี่ยวข้องเป็ น..................
(ลงชื่อ)...................................................
2.2.......................................................เกี่ยวข้องเป็ น..................
(ลงชื่อ)..................................................
2.3.......................................................เกี่ยวข้องเป็ น..................
(ลงชื่อ)...................................................

2.4........................................................เกี่ยวข้องเป็ น................
(ลงชื่อ)...................................................
2.5.......................................................เกี่ยวข้องเป็ น.................
(ลงชื่อ)....................................................
2.6.......................................................เกี่ยวข้องเป็ น.................
(ลงชื่อ)..................................................

หนังสื อกูเ้ งินฉุกเฉิ นที่.......................................

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

คาขอและหนังสื อกู้เงินประเภทฉุ กเฉินเพือ่ ชาระหลักประกันความเสี่ ยง
เขียนที่.............................................................................................
วันที่.......................เดือน.......................................พ.ศ. ................................
เรียนคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ อออมทรัพย์ ครู กาแพงเพชร จากัด
ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................ตาแหน่ง.........................................
รับราชการหรื องานประจาโรงเรี ยนหรื อที่ทาการ.........................................................อาเภอ...................................................จังหวัดกาแพงเพชร
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่.............ตาบล.............................อาเภอ..............................................จังหวัด....................................................
โทรศัพท์..........................ได้รับเงินรายเดือน / บานาญ...................................บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นของสหกรณ์ฯดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นของสหกรณ์ฯ จานวนเงินไม่เกิน 30000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนาไปชาระหลัก หลักประกันความ
เสี่ ยงประกอบด้วยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สส.อค. /สส.ชสอ./เบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม/เบี้ยประกันพิทกั ษ์สินเชื่อ/เงินวางหลักประกันช่วยเหลือสมาชิก
ข้ อ ๒ เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าจะส่งคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด ภายใน 12 เดือน พร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์ฯให้เงินกู้
ข้ อ ๓ ข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศการให้กฉู้ ุกเฉิ นเพื่อชาระหลักประกันความเสี่ ยงในข้อ ๓
ของสหกรณ์ฯทุกประการ โดยยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าหักเงินเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระ
หนี้ในข้อ ๒ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯและตกลงให้นาเงินค่าหุน้ ของข้าพเจ้าที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ฯทั้งหมดเป็ นประกันเงินกูเ้ พื่อเหตูฉุกเฉิ น ถ้าเงินกูท้ ี่ขอ
กูจ้ ากสหกรณ์ฯเป็ นอันถึงกาหนดส่งคือโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยทันทีตามข้อบังคับ ข้อที่ ๑๗ ให้สหกรณ์ฯโอนหุน้ ของข้าพเจ้าชาระหนี้เงินกูร้ ายการนี้ได้ทนั ที
ข้อ ๔ เมื่อถึงกาหนดชาระหลักประกันความเสี่ ยง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯเพิ่มวงเงินเพื่อเป็ นหลักประกันความเสี่ ยงตามจานวนเงินที่กาหนด
ไว้ในประกาศของสหกรณ์ฯ
ขอรับรองว่าผูก้ ไู้ ด้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
(ลงชื่อ)...............................................................ผูข้ อกู้

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

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

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

๑.บันทึกของเจ้ าหน้ าที่

๓. บันทักการรับเงินกู้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคาขอกูแ้ ล้วเห็นสมควรที่จะให้กเู้ งินกูแ้ ก่สมาชิกรายนี้

ข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามจานวนที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว

ดังนี้
จานวนเงิน..............................................บาท
(ลงชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).............................................................ผูร้ ับเงินกู้
(.................................................................)
วันที่......................./................................./.....................

วันที่..................../................................./...........................
๔. บันทึกการอ่ าน

๒. บันทึกการวินิจฉัย
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

อื่นๆ

(ลงชื่อ)............................................................ผูอ้ นุมตั ิ
วันที่...................../.............................../.............................

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)..............................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(................................................................)
วันที่........................./........................../............................

