
สวนของสหกรณ สวนของสหกรณ 
 

รับที่……………………………………………………………. 

วันที่…………………………………………………………… 
 

 

 

เลขสมาชิก 

������ 

 
 

- ติดรูปถาย -  

1 นิ้ว 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกประเภทสมทบ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

วันที่.....................................................................……………….         

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  
 

ขาพเจา..................................................................................................ที่อยูปจจุบันบานเลขที่.............................หมูที่............... 

ถนน.........................................ตําบล..........................................อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................

รหัสไปรษณีย.............................................   โทรศัพทบาน…....…….......................………..มือถือ……………............................................…… 

Line ID (ถามี) ........................................ ไดทราบความในขอบังคับของสหกรณนี้โดยตลอดแลว  เห็นชอบในความมุงหมายของสหกรณ 

และมีคุณสมบตัิครบถวนตามขอบังคับสหกรณ  จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิก และขอใหถอยคําเปนหลักฐาน ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ขาพเจามีอายุ...............ป  (วัน/เดือน/ป เกิด.................................................)  สัญชาติ...............  ศาสนา........................ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน     -  -  -  -    สถานภาพ   โสด  

 หยา    หมาย    สมรส  คูสมรส ชื่อ……....................................…….....ทํางานที่……………...................…………….…………………. 
ขอ 2 ขาพเจาเปน    

  2.1 พนักงาน , ลูกจางชั่วคราว , พนักงานจางตามภารกิจ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสตูล หรือ   

ลูกจางชัว่คราว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ตําแหนง........................................................................................................ สังกัด/โรงเรียน      

...............................................................อําเภอ...............................จังหวัดสตูล ไดรับเงินไดรายเดือนทั้งหมด.....................................บาท 

 2.2 ขาพเจาเปน บุตร /บิดา /มารดา /คูสมรส ของ (นาย/นาง/น.ส.) .................................................................... 

ซึ่งเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด  เลขที่ ...............................  สังกัด.................................................................................... 

และขาพเจามีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสตูล (ระบุในสําเนาทะเบียนบานปจจุบัน)  

ขอ 3 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสหกรณ  ในชั้นนี้ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนรายเดือนตามระเบียบของสหกรณ ใน

อัตราเดือนละ..................................บาท  ( ไมนอยกวา 500 บาท และยินยอมชําระคาธรรมเนียมแรกเขาจํานวนเงิน 300 บาท และ

ชําระคาหุนงวดแรกจํานวน 1,000 บาท )  

ขอ 4 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสหกรณ ขาพเจายินยอมและตกลงชําระเงินคาหุนรายเดือนตามระเบียบที่สหกรณกําหนด โดย  

 4.1  ชําระโดยหักผานบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขา...............................................................  

      เลขที่บัญชี......................................................................... ชื่อบัญช.ี........................................................................ 

  4.2 ชําระโดยหักผานบัญชีออมทรัพยของสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

ขอ 5 ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการรับขาพเจาเปนสมาชิก ขาพเจาจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  ทั้ง

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาถือหุนครั้งแรกตอสหกรณ ใหเสร็จภายในวันซึ่งสหกรณกําหนด  

ขอ 7 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสหกรณ ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณทุกประการ  ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบ

เอกสารประกอบชุดสมัครไว ดังนี้  7.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  7.2 สําเนาทะเบียนบาน  7.3 สําเนาสัญญาจาง (กรณี 2.1)  

7.4 สําเนาหนาสมุดธนาคารที่ตองการใหหัก (กรณี 4.1) 
                      

   ……….. บาท                        ลงชื่อ …………………………………………………………...  ผูสมัคร 

                                                                   (……………………………..............…………………………….) 

 

………………………………………… 
(ตัวอยางลายมือชื่อสมาชิก) 
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คาํรับรองของสมาชิก 
(ในกรณีที่ผูสมัครเปน บุตร / บิดา / มารดา / คูสมรส ของสมาชิก) 

เขียนที่...................................................................... 

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

ขาพเจา............................................................................... ตําแหนง..........................................เลขทะเบียน.............................  

หนวยงาน / สังกัด.....................................................................อําเภอ.................................จังหวัดสตูล  เกี่ยวของกับผูสมัคร บุตร / 

บิดา / มารดา /คูสมรส ของ  (นาย / นาง/ น.ส.)................................................................................................ ที่ถูกตองตามกฎหมาย 

และขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามขอบังคับของสหกรณ และขอความในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ..............................................................ผูรับรอง 

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

 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
(ในกรณีที่ผูสมัครเปนลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการ หรือครูอัตราจาง หรือพนักงานจางตามภารกิจ) 

เขียนที่...................................................................... 

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

ขาพเจา............................................................................ ตําแหนง..............................................สังกัด.......................................  

อําเภอ............................. จังหวัดสตูล  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ (นาย / นาง / น.ส.)...............................................................................  

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง.............................................................. หนวยงาน / สังกัด........................................................................ 

ขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามขอบังคับของสหกรณ และขอความในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ..............................................................  

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

 ตําแหนง................................................................... 

 

ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(รายการตอไปนี้ ผูสมัครเปนสมาชิกกรอกขอมูล) 
 

ขาพเจา................................................................................................อายุ...................ป   สมาชกิเลขทะเบียนที.่.................... 

รับเขาเปนสมาชิกตามมติของคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่.......................วันที่........................................................... 

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินสะสมรายเดือนครั้งแรก วันที.่.................................................... ขาพเจายอมผูกพันในอันที่จะตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  วันที่.................................................... 
 

        ลายมือชื่อสมาชิก.................................................................. 

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

ลายมือชื่อพยาน....................................................................... 

(...................................................................................) 
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หนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชน 
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

วันที…่…………………..……………………………………………….. 

         ขาพเจา……………………..……………………………………………….………………..อายุ…………….ป เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จํากัด เลขที่……………..……….. ขอทําหนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ตาม

นัยขอ 42 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัดเพื่อเปนหลักฐานสําคัญวา 

         ขอ 1 หากขาพเจาถึงแกกรรม หรือเพราะเหตุที่ศาลไดมีคําสั่งใหขาพเจาเปนบุคคลสาบสูญในระหวางเปนสมาชิกสหกรณ 

ขาพเจาขอยกเงินคาหุน เงินปนผล เงินฝาก หรือผลประโยชนใด ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิที่จะไดรับจากสหกรณตาม  ขอบังคับสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด ใหแกบุคคลตามขอ 2 

         ขอ 2 ขาพเจาขอโอนประโยชนดังกลาวใหแกบุคคลซึ่งขาพเจาจะตั้งใหเปนผูรับโอนประโยชน ดังมีรายชื่อตอไปนี้  
 

 1) ชื่อ - สกุล…………..………………………………..……………………...………อาย…ุ……ป  เกี่ยวของเปน……………………………………. 

 ที่อยู................................................................................................................................................................................... 

 เบอรโทรศัพทติดตอ.....................................................โดยใหไดรับรอยละ…..………ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 
 

 2) ชื่อ - สกุล…………..………………………………..……………………...………อาย…ุ……ป  เกี่ยวของเปน……………………………………. 

 ที่อยู................................................................................................................................................................................... 

 เบอรโทรศัพทติดตอ.....................................................โดยใหไดรับรอยละ…..………ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 
 

 3) ชื่อ - สกุล…………..………………………………..……………………...………อาย…ุ……ป  เกี่ยวของเปน……………………………………. 

 ที่อยู................................................................................................................................................................................... 

 เบอรโทรศัพทติดตอ.....................................................โดยใหไดรับรอยละ…..………ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 
 

 4) ชื่อ - สกุล…………..………………………………..……………………...………อาย…ุ……ป  เกี่ยวของเปน……………………………………. 

 ที่อยู................................................................................................................................................................................... 

 เบอรโทรศัพทติดตอ.....................................................โดยใหไดรับรอยละ…..………ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 
 

 5) ชื่อ - สกุล…………..………………………………..……………………...………อาย…ุ……ป  เกี่ยวของเปน……………………………………. 

 ที่อยู................................................................................................................................................................................... 

 เบอรโทรศัพทติดตอ.....................................................โดยใหไดรับรอยละ…..………ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 
  

 6) ชื่อ - สกุล…………..………………………………..……………………...………อาย…ุ……ป  เกี่ยวของเปน……………………………………. 

 ที่อยู................................................................................................................................................................................... 

 เบอรโทรศัพทติดตอ.....................................................โดยใหไดรับรอยละ…..………ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 
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หนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชน (ตอ) 

         ขอ 3 นับตั้งแตวันที่สหกรณไดรับหนังสือฉบับนี้เปนตนไป ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน ใหมีสิทธิรับ

เงินในสหกรณแทนขาพเจา หรือหนังสืออื่นใดซึ่งเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน ใหมีสิทธิรับเงินในสหกรณแทนขาพเจา ซึ่ง

ขาพเจาไดจัดทําขึ้นกอนหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดและใหใชหนังสือฉบับนี้แทน 

        ขอ 4 ถาขาพเจาประสงคจะยกเลิก แกไข หรือ เปลี่ยนแปลง หนังสือฉบับนี้ประการใดแลวขาพเจาจะทําหนังสือแสดงเจตนา

ตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหม ตามแบบที่สหกรณกําหนดและสงมอบใหไวแกสหกรณเทานั้น 

         ขอ 5 หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจาไดจัดทําพินัยกรรมฉบับอื่น อันมีผลประโยชนเกี่ยวกับสหกรณเปนหนาที่ที่ขาพเจา

จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบโดยทันที หากขาพเจามิไดแจงและสหกรณไดดําเนินการไปตามหนังสือแสดงเจตนานี้    ใหถือ

วาสหกรณไดดําเนินการโดยชอบแลว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น สหกรณไมตองรับผิด 

 

เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

 

   ลงชื่อ………………………………………………………...ผูแสดงเจตนา (ผูสมัคร) 

        (………………………………………………………...) 

 

    

ลงชื่อ……………………….………………………………..พยาน 

        (……………………………….………………………..) 

 

 

   ลงชื่อ……………………………………….………………..พยาน 

        (……………………………………………….………..) 

 

 

 

หมายเหตุ 1. ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ไวที่สหกรณพรอมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( รับรองสําเนาถูกตอง ) เพื่อเก็บ
ในแฟมประวัติ และเปนหลักฐานการจายเงนิ 

2.  ถามีการเปลี่ยนแปลงตัวผูรับโอนประโยชน ใหทําเปนหนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหม   และให 
    แนบฉบบัเดิมไวดวย 
3.  การขูด ลบ ตกเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือแสดงเจตนาใหลงลายมือชื่อกํากับไว 

 


