
สวนของสหกรณ สวนของสหกรณ 
 

รับที่……………………………………………………………. 

วันที่…………………………………………………………… 
 

 

 

เลขสมาชิก 

������ 

 
 

- ติดรูปถาย -  

1 นิ้ว 

 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกประเภทสามัญ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

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

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
  

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

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

รหัสไปรษณีย..............................................    ไดทราบความในขอบังคับของสหกรณนี้โดยตลอดแลว  เห็นชอบในความมุงหมายของ

สหกรณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับสหกรณ  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    ขาราชการ     พนักงานราชการ  สัญญา .............. ป     ลูกจางประจํา     

ในตําแหนง......................................................................................หนวยงาน/โรงเรียน….........……………………………………………….อําเภอ

.......................................................  จังหวัดสตูล  สังกัด ..........................................................  โทรศัพทที่ทํางาน….............………………… 

โทรศัพทบาน…....…….......................……………..มือถือ……………............................................…… Line ID (ถามี) ........................................ 

มีเงินไดรายเดือนจํานวน................................................บาท และขอใหรายละเอียดไวเปนหลักฐานประกอบชุดสมัคร  ดังตอไปนี้ 

        2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     2.2 สําเนาทะเบียนบาน  

2.3 สําเนาคําสั่งบรรจุแตงตั้งครั้งสุดทาย หรือ สําเนาสัญญาจาง 

 ขอ 3 ขาพเจา    ไมเคยเปนสมาชิกสหกรณนี้มากอน    เคยเปนสมาชิกสหกรณนี้มากอน  และขาพเจามิไดเปนสมาชิก

ในสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

ขอ 4 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสหกรณ  ในชั้นนี้ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงคาหุนรายเดือนตอสหกรณ   ในอัตราเดือนละ

...............................บาท   (อยางนอยรอยละ 5 ของเงินไดรายเดือน  แตถาจะแสดงความจํานงสงในอัตราสูงกวาที่กําหนดไวก็ได) 

ขอ 5 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสหกรณ  ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อ

ไดรับมอบหมายจากสหกรณ  หักเงินคาหุนและเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจา  เพื่อ

สงตอสหกรณดวย     

ขอ 6 ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการรับขาพเจาเปนสมาชิก ขาพเจาจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  ทั้ง

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาถือหุนครั้งแรกตอสหกรณ ใหเสร็จภายในวันซึ่งสหกรณกําหนด  

ขอ 7 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสหกรณ ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของสหกรณทุกประการ 

                      

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

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

*หมายเหตุ  สหกรณจะไมรับพิจารณาเอกสารการสมัครที่กรอกรายการไมครบถวนและไมมีเอกสารแนบครบตาม ขอ 2.1 - 2.3

 

………………………………………… 
(ตัวอยางลายมือชื่อสมาชิก) 
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คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

วันที…่……….……เดือน…………………........………พ.ศ…………… 
 

ขาพเจา………………………………………………….……………...............................…..ตําแหนง……………….…………….................…………. 

สังกัด หนวย/โรงเรียน........................……………………………..……………………………...  อําเภอ.................................................. จังหวัดสตูล  

ขอรับรองวา (ชื่อผูสมัคร)........................................................................................................... ซึ่งสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ครูสตูล จํากัด  ปจจุบันดํารงตําแหนง .................................................................สังกัด หนวย/โรงเรียน.................................................... 

จังหวัดสตูล  รับเงินไดรายเดือนในอัตราเดือนละ ....................................... บาท  ทั้งนี้ ตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่ขาพเจาได

ตรวจสอบขอความซึ่งระบุในใบสมัครนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 

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

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

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

หมายเหตุ ผูรับรองตองเปนครูใหญ , อาจารยใหญ , ผูอํานวยการ  หรือหัวหนาหนวยงานราชการที่ผูสมัครรับราชการอยูในบังคับบัญชา  ผูสมัครและผู

รับรองที่แสดงอันเปนเท็จอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 
 

ทะเบียนสมาชิก 

(รายการตอไปนี้ ผูสมัครเปนสมาชิกกรอกขอมลู) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

หนังสือใหความยินยอมของสามีหรือภรรยา 

วันที…่……………เดือน………………….……...........………พ.ศ….………… 
 

ขาพเจา...............................................................................เปนสามีหรือภรรยาของ................................................................................ 

ไดใหความยินยอมใหผูสมัครซึ่งเปนสามีหรือภรรยาของขาพเจา สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด  และเปนผูทาํ

นิติกรรมเกี่ยวกับเงินและการค้ําประกันของสมาชิกอื่นๆ ตลอดจนทั้งนิติกรรมตางๆกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด ที่ไดทําไวแลว

หรือจะทําในเวลาหนึ่งเวลาใดตอไปภายหนาไดตลอดทุกประการ  ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือใหความยินยอมนี้โดยตลอดแลว  จึง

ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วันที่ ซึ่งระบุไวขางตน    
 

 

 

    ลายมือชื่อสามีหรือภรรยา ผูใหความยินยอม  .................................................................. 

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

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 และเปนหลักฐานการจายเงิน 

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

เขียนที่………………………………………………. 

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

         ขาพเจา……………………………………………………………………………อายุ………….ป ปจจุบันอยูบานเลขที่……………..หมู

ที่………..ซอย………………………..ถนน……………………………………..ตําบล………………………………อําเภอ…………………….……………… 

จังหวัด…………………………….รับราชการสังกัด…………………………………. ตําแหนง…………………………………………….…………… 

และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก…………………… มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน 

และสงใหสหกรณออมทรัพยที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับ………………………………………………….ดังนี้ 

         ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง   หรือเงินบํานาญที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม

จํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แจงในแตละเดือนเปนอันดับแรกและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอื่น แลวแต

กรณีใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

         ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงิน

จากเงินบําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แจงและสงเงินจํานวนนั้นให 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจา 

         ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) 

ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

         ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือ

บางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

         หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

                                                      ลงชื่อ………………………………………………..ผูใหคํายินยอม (ผูสมัคร) 

                                                            (………………………………………………) 

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

                                                            (………………………………………………) 

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

                                                            (………………………………………………) 

 


