
 

 

 

 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 

               เขียนที�………………………………… 

                วนัที�…………………………………………………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
 ขา้พเจา้  ไดท้ราบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  โดยตลอดแลว้และเห็นชอบในความมุง่หมาย
ของสหกรณ์  จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและขอใหถ้อ้ยแถลงเพื�อเป็นหลกัฐาน  ดงัต่อไปนี.  

�  สมคัรเป็นสมาชิกสามญั 
�  สมคัรเป็นสมาชิกโดยขอโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์………………………………………………….... 

 ขอ้ 1. ขอ้มูลรายละเอียดเกี�ยวกบัขา้พเจา้ 
 

ชื�อ/นามสกุล………………………………………………….เลขที�บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ลูกจา้ง……………………. 

เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน � ����  ����� ��  � 
เกิดวนัที�…………….เดือน……………………พ.ศ………………..อาย…ุ………… เพศ    � ชาย        � หญิง 

สถานภาพ        �   1. โสด             �   2.  สมรส     ชื�อคูส่มรส……………………………………………………. 

                       �   3. หยา่             �   4.  หมา้ย   

ที�อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน 

บา้นเลขที�……………หมู…่……..…ตรอก/ซอย………………..ถนน……………………...ตาํบล……………………… 

อาํเภอ………..…………..จงัหวดั…………………….รหสัไปรษณีย…์…………..โทรศพัท…์………………………..… 

ที�อยู่ปัจจุบัน 

บา้นเลขที�……….…  หมู ่…….……ตรอก/ซอย…………………..ถนน…………………….ตาํบล………………………

อาํเภอ………..…………..จงัหวดั………………….รหสัไปรษณีย…์………… โทรศพัท…์…………………………… 

 ขอ้  2.  ขา้พเจา้เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํ  ซึ� งไดรั้บเงินไดร้ายเดือนประจาํสังกดั………………………… 

ตาํแหน่ง………………………….สังกดั/โรงเรียน……………………………..อาํเภอ…………………….จงัหวดัชยันาท 

ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน………………………….บาท 
 

 

 

 

 

ขอ้  3.  ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์อื�นซี�งมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงิน 

ขอ้  4.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนงส่งเงินคา่หุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ใน 

อตัราเดือนละ………………………..…..บาท 

 

สมาชิกเลขทะเบียนที�……………………. 

(สําหรับผู้ทาํงานประจํา โรงเรียนเอกชน) 
 ขา้พเจา้เป็นสมาชิกคุรุสภาและทาํงานประจาํตาํแหน่ง…………………โรงเรียน……………………

อาํเภอ…………………….จงัหวดัชยันาท   ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน……………………บาท (เงินเดือนและเงินเพิ�มจ่ายควบ

กบัเงินเดือน  รวมทั.งเงินอุดหนุน) 
 

เอกสารประกอบ 

1.สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน 



 

 

ขอ้  5.  ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหนี. สินทั.งหมดซึ�งขา้พเจา้มีอยูด่งัต่อไปนี.   (แสดงขอ้ความละเอียดของแต่ละราย 

คือ  ชื�อและสาํนกังานของเจา้หนี.   วนัเป็นหนี.   จาํนวนหนี. สินตั.งแต่แรก  อตัราดอกเบี.ยร้อยละต่อปี  หลกัประกนัที�ใหไ้ว ้ 
จาํนวนเงินตน้คงเหลือ  จาํนวนดอกเบี.ยคา้งชาํระ  และเป็นหนี. เพื�อการใดใหค้รบทุกราย) 

(1)………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2)………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินของสหกรณ์  เพื�อชาํระหนี. ซึ� งขา้พเจา้มีอยูด่งักล่าว

ในขอ้ 5  นั.น  เป็นจาํนวนเงิน………………………….บาท 

ในกรณีที�มีหนี. สินอยู ่ แต่ไม่ประสงคข์อกูเ้งินเพื�อชาํระหนี.นั.น  หรือขอกูเ้งินนอ้ยกวา่จาํนวนหนี. สินนั.น  ขา้พเจา้ขอ
ชี.แจงเหตุผลดงัต่อไปนี.…………………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ 7.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน

ของขา้พเจา้  เมื�อไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์  โปรดหกัจาํนวนเงินคา่หุน้รายเดือนและจาํนวนเงินงวดชาํระหนี. ซึ� งขา้พเจา้
ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั.น  จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เมื�อจ่าย  เพื�อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 8.  ขา้พเจา้สัญญาวา่ ถา้คณะกรรมการดาํเนินการตกลงใหข้า้พเจา้เขา้เป็นสมาชิกได ้ ขา้พเจา้จะลงลายมือชื�อใน

ทะเบียนสมาชิก  ทั.งชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้  และเงินค่าถือหุน้รายเดือนครั. งแรกต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ.นภายในวนัซึ� ง
คณะกรรมการดาํเนินการจะไดก้าํหนด  การชาํระเงินดงักล่าวนี.   ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 6. ดว้ย 

 ขอ้ 9.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  จะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัและมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 

       ลงชื�อ………………………………………ผูส้มคัร 
              (……………………………………….) 

คาํรับรองของผู้บังคบับัญชา 

ในตําแหน่งไม่ตํ�ากว่าหัวหน้าแผนก 
(ถา้ผูส้มคัรเป็นขา้ราชการในตาํแหน่งไม่ตํ�ากวา่หวัหนา้แผนก ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง) 

                                                                                                     เขียนที�………………………………………. 

                                                                                        วนัที�………………………………………………….. 

            ขา้พเจา้………………………………………………………..ตาํแหน่ง…………………………………… 

สังกดั/โรงเรียน………………………………อาํเภอ…………………….จงัหวดัชยันาท     ขอรับรองวา่ตามความรู้เห็น

ของขา้พเจา้  และตามที�ขา้พเจา้ไดส้อบสวนขอ้ความซึ�งผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนนี.   เป็นความจริงทุกประการ  
ทั.งผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกตอ้งตามกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์   และสมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได ้
 

                                                                                        ลงชื�อ……………………………………… 
                                     (……………………………………….) 

                                                                                                          ผูบ้งัคบับญัชาผูส้มคัร 



 

 

 

 

 

ทะเบียนสมาชิก 
 

 ชื�อ/นามสกุล…………………........…………………….อาย…ุ.......….ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที�….......……… 

 เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน………………......................…………………………………............………... 

            เลขที�บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ลูกจา้ง………………………………………….....................................……… 

รับเขา้เป็นสมาชิกตามมติคณะกรรมการดาํเนินการ  ในการประชุมครั. งที�……....……วนัที�…….................…… 

 ชาํระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้  และเงินคา่หุน้ครั. งแรก  วนัที�…………………….......................…………………… 

ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ  จึงไดล้งลายมือชื�อไว้
เป็นสาํคญั   ต่อหนา้พยาน  เมื�อวนัที�.......................เดือน.....................................พ.ศ. .............................. 

    

ลงชื�อ………………………………………………สมาชิก 

         (................................................................) 
ลงชื�อ………………………………………………พยาน 

         (................................................................) 
ลงชื�อ………………………………………………พยาน 

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

รายการตําแหน่งและสังกดั 
วนัที� ตําแหน่งและสังกดั ลายมือชื�อเจ้าหน้าที� หมายเหตุ 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ.ว 



 

 

 

รายการเงินได้และเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 

วนัที� 
เงินไดร้ายเดือน

รวมทั.งเงิน
อุดหนุน(บาท) 

เฉพาะเงิน
อุดหนุน 
(บาท) 

เงินคา่หุน้ 
รายเดือน 
(บาท) 

 

ลายมือชื�อ 
เจา้หนา้ที� 

 

หมายเหตุ 

ขณะแรกเขา้      

      

      

      

      

      

      

 

 

รายการที�อยู่ 
รับแจง้วนัที� ที�อยู ่ ลายมือชื�อ

เจา้หนา้ที� 
หมายเหตุ 

ขณะแรกเขา้    

    

    

    

    

    

 

การลาออกจากสหกรณ์ 
 ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ…………………………………………ตั.งแต่วนัที�…………………… 

 มติคณะกรรมการดาํเนินการชุดที�................ในการประชุมครั. งที�………………เมื�อวนัที�………………………… 

 สหกรณ์แจง้ใหส้มาชิกทราบตามหนงัสือที�…………………………………........ลงวนัที�………………………… 
 

    ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

หนังสือตั/งผู้รับโอนประโยชน์ 
ตามความในมาตรา ๔๒/๒  แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับที� ๒)  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 

ทาํที�  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
วนัที�......เดือน..............................พ.ศ................ 

 

 ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)...................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
จาํกดั  ทะเบียนเลขที�...................................มีความประสงค ์
 ขอ้ ๑.  ตั.งบุคคล  จาํนวน.............คน  เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินคา่หุน้  เงินฝาก  หรือเงินอื�นใด  จากสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  เมื�อขา้พเจา้ถึงแก่ความตาย  ดงัมีรายชื�อต่อไปนี.  
       ๑. ......................................................................ความสัมพนัธ์.....................จาํนวน............ส่วน 
       ๒.   ......................................................................ความสัมพนัธ์.....................จาํนวน............ส่วน 
       ๓.   ......................................................................ความสัมพนัธ์.....................จาํนวน............ส่วน 
       ๔. ......................................................................ความสัมพนัธ์.....................จาํนวน............ส่วน 
       ๕. ......................................................................ความสัมพนัธ์.....................จาํนวน............ส่วน 
       ๖. ......................................................................ความสัมพนัธ์.....................จาํนวน............ส่วน 
       ๗. ......................................................................ความสัมพนัธ์.....................จาํนวน............ส่วน 
 ขอ้ ๒.  หนงัสือตั.งผูรั้บโอนประโยชน์ฯ  ที�มีและจดัทาํก่อนฉบบันี. เป็นอนัยกเลิก  และใหใ้ชห้นงัสือตั.งผูรั้บโอน
ประโยชน์ฯ ฉบบันี.แทนต่อไป 
 
 
 
 

                                                                         (ลงชื�อ)..............................................สมาชิก 
                                                                         (..............................................) 

                                                                 
                                                                       (ลงชื�อ)..............................................พยาน 

                                                                          (นางสิรินทิรา   ชยับุรินทร์) 
 

                                                                                                     (ลงชื�อ)..............................................พยาน (ผูจ้ดัการ) 
                                                                         (นายพนม  จงอยูว่ฒันา) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนังสือยนิยอมหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื�นใด 
ตามความในมาตรา ๔๒/๑  แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับที� ๒)  พ.ศ.๒๕๕๓*** 

 
 

ทาํที�  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
วนัที�........เดือน..............................พ.ศ................ 

 

                    ขา้พเจา้..............................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
ทะเบียนเลขที�........................ขอแสดงเจตนายินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ  หรือนายจา้ง 
ในสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื�น  ที�ขา้พเจา้ปฏิบติัหนา้ที�อยู ่ หกัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  หรือเงินอื�นใด   
ที�ถึงกาํหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้  เพื�อชาํระหนี.หรือภาระผกูพนัอื�นที�มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  ตามที�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  แจง้ไปจนกวา่หนี.  
หรือภาระผกูพนันั.นจะระงบัสิ.นไป 

       ทั.งนี.   ตั.งแต่บดันี. เป็นตน้ไป 
 
 

                                                                         (ลงชื�อ)..............................................สมาชิกผูย้นิยอม 
                                                                                    (..............................................) 
 

                                                                         (ลงชื�อ)..............................................พยาน  (ผูบ้งัคบับญัชา) 
                                                                                    (..............................................) 
                                                                                ผอ.สพท.ชยันาท / ผอ.กองการศึกษา 
 

                                                                         (ลงชื�อ)..............................................พยาน (เจา้หนา้ที�การเงิน) 
                                                                                    (..............................................) 
                                                           เจา้หนา้ที�การเงิน สพท.ชยันาท / เจา้หนา้ที�การเงินกองการศึกษา 
หมายเหตุ 
***  มาตรา ๔๒/๑  แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที� ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 มาตรา ๔๒/๑  เมื�อสมาชิกไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์  ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ  หรือนายจา้งใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื�น  ที�สมาชิกปฏิบติัหนา้ที�อยู ่ หกัเงินเดือนหรือคา่จา้งหรือเงินอื�นใด   
ที�ถึงกาํหนดจ่ายแก่สมาชิกนั.น  เพื�อชาํระหนี.หรือภาระผกูพนัอื�นที�มีตอ่สหกรณ์  ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป  จนกวา่หนี.และ
ภาระผกูพนันั.นจะระงบัสิ.นไป  ใหห้น่วยงานนั.น   หกัเงินดงักล่าวและส่งเงินที�หกัไวน้ั.นใหแ้ก่สหกรณ์ 
โดยพลนั 
 การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง  มิอาจถอนคืนได ้ เวน้แตส่หกรณ์ใหค้วามยนิยอม 
 การหกัเงินตามวรรคหนึ�ง  ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นอนัดบัแรก  ถดัจากหนี.ภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุน 
ที�สมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ  กฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองแรงงาน  และกฎหมาย 

 

 

 



 

 

แบบคาํร้องขอรับเงนิปันผล และเงนิเฉลี�ยคนื 

 
 

เรียน  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

 

    ขา้พเจา้................................................................................................................ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั เลขทะเบียนที�............................................................ 
สังกดั........................................................................อาํเภอ.....................................จงัหวดัชยันาท 

มีความประสงคข์อใหส้หกรณ์ดาํเนินการนาํเงินปันผล – เฉลี�ยคืนของขา้พเจา้ ดงันี. 
 

� นาํเขา้บญัชีเงินเดือน  ธนาคาร..................................................... 
เลขที�........................................................................................... 

� นาํฝากบญัชีสหกรณ์บญัชีเลขที�.................................................... 
� นาํไปซื.อหุน้ 

 

   จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และดาํเนินการต่อไป 

 

 

 

        (...........................................................) 
          สมาชิกเลขทะเบียนที�............................................ 
 

 

 

โทรศพัท.์............................................................... 
 

 

 
 

       �   ดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ 
 

 

      (ลงชื�อ)......................................................... 
                         (นางสิรินทิรา  ชยับุรินทร์) 
 

 


