
 

 

 

ใบสมัคร 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

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

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด 

 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).......................................................นามสกุล.................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน......................................หมู่ที่............................ต าบล.......................................... 

อ าเภอ....................................จังหวัด............................... .รหัสไปรษณีย์........................เบอร์โทรศัพท์..................................               
ได้ทราบข้อความในการร่างข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ในฐานะเป็นผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์                           
และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ................ปี (เกิดเม่ือวันที่..............เดือน..........................พ.ศ.....................)   

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 13 หลัก........................................................... ................................                            

  ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็น   ข้าราชการ   พนักงานของรัฐ   ลูกจ้างประจ า   ลูกจ้างชั่วคราว             
ในต าแหน่ง......................................................สังกัด...................................................ได้รับเงินได้รายเดือน                        
(เงินเดือน และเงินเพ่ิมที่จ่ายควบกับเงินเดือน) เมื่อหักสะสมส าหรับข้าราชการแล้ว..............................................บาท 

  ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 

  ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกในชั้นนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตรา
เดือนละ........................บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)   

  ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ ดังต่อไปนี้ (แสดงข้อความ รายละเอียดของ
แต่ละรายการ คือ ชื่อ และส านักงานของเจ้าหน้าที่ วันที่เป็นหนี้ จ านวนหนี้สินตั้งแต่แรก อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่แรก อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละต่อปีหลักประกันที่ให้ไว้ จ านวนเงินต้นคงเหลือ จ านวนดอกเบี้ยที่ต้องช าระเป็นหนี้สินเพื่อการใดให้ครบ) 

1)................................................................................................                              
2) ................................................................................................                        
3) ................................................................................................             

  ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินสหกรณ์เพ่ือช าระหนี้สิน                   
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ดังกล่าวใน ข้อ 5. นั้น เป็นเงินจ านวน................................................บาท   

 

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิก 
1. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป 
2. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน  2  ใบ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ใบ                                                 
4. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จ านวน  1  ใบ                                                   
5. สลิปเงินเดือน จ านวน 1 ใบ 

เลขที่ทะเบียนสมาชิก 
................................................. 

วัน/เดือน/ปี/ ที่เป็นสมาชิก 
................................................. 
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 ในกรณีที่มีหนี้สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์จะขอกู้เพ่ือช าระหนี้สินนั้น หรือขอกู้น้อยกว่าจ านวนหนี้สินนั้น 
ข้าพเจ้าขอชี้แจ้งเหตุผล ดังต่อไปนี้................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................. 

 ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า 
เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักเงินจ านวนค่าหุ้นรายเดือน และจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งสหกรณ์
นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพ่ือส่งต่อสหกรณ์ด้วย 

 ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้จดทะเบียนสหกรณ์ข้ึนแล้ว 
ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทั้งช าระค่าธรรมเนียมเข้า และเงินค่าหุ้นรายเดือนตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นภายในวันสิ้นเดือน 

 ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก จะปฏิบัติตามข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 

      

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

               (        ) 

                     ผูส้มัคร   
              
              

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

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

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล........................................ .................. 

ต าแหน่ง.........................................................................................สังกัด.......... ........................................................................ 

ขอรับรองว่าความรู้เห็นของข้าพเจ้า และตามที่ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึ่งผู้ สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้น 
เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้ประพฤติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในร่างข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้อ31. และ 
สมควรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

 

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

             (....................................................................) 
              ผู้บังคับบัญชา    
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ทะเบียนสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................. ..............นามสกุล.................................................... 

อายุ................ปี  ทะเบียนสมาชิกเลขที่..................................รับเข้าเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนิน การ 
ในการประชุมชุดที่...............ครั้งที่................วันที่.......................................ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าแ ละหุ้นรายเดือน 
ครั้งแรก เมื่อวันที่.........................................ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเองในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ และมติ
ของสหกรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

   ณ วันที่.................................................... 

 

        ลงชื่อ..........................................................สมาชิก 

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

         

        ลงชื่อ..........................................................พยาน 

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

         

        ลงชื่อ..........................................................พยาน 

              (.........................................................) 
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หนังสอืยินยอมการหักเงินได้รายเดือน 
 

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

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

เรื่อง ขอให้หักเงินได้รายเดือนท่ีทางราชการจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล........................................ ................. 

เป็น  ข้าราชการ   พนักงานของรัฐ   ลูกจ้างประจ า   ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง................................................ 

สังกัด.........................................................ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

ตั้งแต่วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ........................ และได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยสมบูรณ์แล้ว 

 ข้าพเจ้าจึงให้ยินยอม และขอร้องต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน ให้หักเงินรายได้รายเดือน บ าเหน็จ 
บ านาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนๆ ในหลักฐานที่ทางราชการ หรือหน่วยงานสังกัดจะจ่ายเงินให้กับข้าพเจ้า ส่งช าระค่าหุ้น 
งวดช าระหนี้ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีพันธะต้องส่งเงินตามเงื่อนไข หรือท่ีข้าพเจ้ากระท าไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จ ากัด เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นตามที่สหกรณ์เรียกร้องทุกประการ และข้าพเจ้าของสละสิทธิ์ในการ
เรียกร้อง หรือกล่าวโทษผู้หักเงินของข้าพเจ้า ไม่มีกรณีใดทั้งสิ้น 

 

        ลงชื่อ..........................................................สมาชิก 

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

           ผู้ให้ค ายินยอม และร้องขอ 

         

        ลงชื่อ..........................................................พยาน 

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

         

        ลงชื่อ..........................................................พยาน 

              (.........................................................) 
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หนังสอืแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ 
 

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

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล........................................ ................. 

สมาชิกเลขท่ี.......................................ขอแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ โดยหนังสือนี้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้สหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด จ่ายเงินซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิ์จะได้รับจากสหกรณ์ฯทั้งหมด ให้แก่ 

 1)...........................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................  

อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที่.......................ถนน..................................ต าบล............................................. 

อ าเภอ..........................................จังหวัด.......................................................โทร......................................................... 

 2)...........................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................  

อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที่.......................ถนน..................................ต าบล............................................. 

อ าเภอ..........................................จังหวัด............ ...........................................โทร......................................................... 

 3)...........................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................  

อยู่บ้านเลขท่ี...................................หมู่ที่.......................ถนน..................................ต าบล............................................. 

อ าเภอ..........................................จังหวัด................... ....................................โทร......................................................... 

 

        ลงชื่อ..........................................................สมาชิก 

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

                     ผู้ท าหนังสือ 

         

        ลงชื่อ..........................................................พยาน 

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

         

        ลงชื่อ..........................................................พยาน 

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


