
 

 

 

ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด 
เขียนที่.............................................................. 

วนัที่.............เดือน.............................................พ.ศ. ................. 
เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 

 ขา้พเจา้  ไดท้ราบความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั  โดยตลอด
แล้ว  และเห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์  จึงขอสมัครเป็นสมาชิกและขอให้ถ้อยแถลงเพื่อเป็นหลักฐาน  
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกบัขา้พเจา้ 
ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน............................................. 
เกิดวนัที่.........เดือน.............................พ.ศ. ..................อาย.ุ..........ปี  สถานภาพ (   ) โสด (   ) สมรส  (   ) หยา่  (   )  หมา้ย   
ช่ือ – สกุล คู่สมรส.............................................................................   ที่อยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น  บา้นเลขที่..................
หมู่ที่.........ถนน............................ต  าบล...............................อ  าเภอ...........................................จงัหวดั...................................  
รหสัไปรษณีย.์.............................     ที่อยูปั่จจุบนั  บา้นเลขที่...............หมู่ที่............ถนน......................................................
ต  าบล.................................. อ  าเภอ.............................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์..................... ... 
โทรศพัทบ์า้น......................................โทรศพัทมื์อถือ...........................................โทรศพัทท์ี่ท  างาน.................................. 
ขา้พเจา้เป็น  (   )  ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง...............................................สังกดั................................................................... 

     (   )  บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามญั (ระบุความสัมพนัธ์)......................................................................  
             ช่ือสมาชิกสามญั...........................................................................เลขที่สมาชิก....................................... 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้     ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน     เคยเป็นสมาชิก และไดล้าออกเม่ือ....................................... 
สาเหตุที่ลาออกเน่ืองจาก............................................................................................................................................... ....... 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้   เป็น   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 

                          หากเป็น (ช่ือสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น)................................................................................................... 
ขอ้ 4.  ขา้พเจา้มีเงินไดร้ายเดือน..................................บาท  และขอส่งหุน้สะสมรายเดือน ....................... ....บาท 

ขอ้ 5.  พร้อมใบสมคัรน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัร  ดงัน้ี 

     ส าเนาบตัรประจ าประชาชน 

    ส าเนาทะเบียนบา้น 

                                 ทะเบียนสมรส (กรณีสมคัรสมาชิกของสามีหรือภรรยาสมาชิกสามญั) 
                                 สลิปเงินเดือนหรือหนงัสือรับรองเงินเดือน (กรณีเป็นลูกจา้งชัว่คราว) 
 ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกสมทบ  ขา้พเจา้ยนิยอมส่งเงินสะสมหุน้รายเดือนและจ านวนเงินงวดช าระหน้ี
ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ดว้ยตนเองภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
 ขอ้ 7.  ขา้พเจา้จะช าระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้  หุน้สะสมรายเดือนเดือนแรก  และลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกใหเ้สร็จภายในวนัที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 8.  ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หน้ าเงินปันผล (    ) เขา้บญัชีออมทรัพยท์ัว่ไป  
            (    ) เขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บญัชี......................................... 

 ขอ้ 9.  ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ 
ลงช่ือ.................................................................. 
         (...............................................................) 

สมาชิกเลขที่....................... 
 



 

-2- 
ค ารับรองของสมาชิกสหกรณ์ 

     ขา้พเจา้........................................................................... 
ต าแหน่ง........................................ เลขที่สมาชิก...................
สังกดั........................................................................... ....... 
ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรน้ี  
เป็นความจริงทุกประการ  เห็นสมควรเขา้เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์น้ีได ้
                   ลงช่ือ.............................................................. 
                           (............................................................) 
                                              สมาชิกสามญั 

ค ารับรองของสมาชิกสหกรณ์ 

     ขา้พเจา้......................................................................... 
ต าแหน่ง.......................................เลขที่สมาชิก................
สังกดั................................................................................  
ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรน้ี  
เป็นความจริงทุกประการ  เห็นสมควรเขา้เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์น้ีได ้
                   ลงช่ือ.............................................................. 
                           (............................................................) 
                                            สมาชิกสามญั 

 

ค ารับรองผู้บังคบับัญชา  
(กรณีเป็นลูกจ้างช่ัวคราว) 

     ขา้พเจา้........................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................... ...........
สังกดั..................................................................................  
ขอรับรองว่าผูส้มคัรเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ในสังกดัดงักล่าว
จริง  และมีความประพฤติเหมาะสม  เห็นสมควรเขา้เป็น
สมาชิกของสหกรณ์น้ีได ้

 

                   ลงช่ือ.............................................................. 
                           (............................................................) 
                                     ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัร 

ค ารับรองของสมาชิกสหกรณ์ 

(กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญ) 
     ขา้พเจา้......................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................
สังกดั....................................................... ......................... 
ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรน้ี  
เป็นความจริงทุกประการ  ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติั
ตามขอ้ก  าหนดของสหกรณ์  เห็นสมควรเขา้เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์น้ีได ้

                   ลงช่ือ.............................................................. 
                           (............................................................) 
                                        สมาชิกสามญั 

 

 

 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการ 
 ผูส้มคัร เคย/ไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีมาก่อน  (ลาออกเม่ือ..................................................)  และมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามขอ้บงัคบั  เห็นควรรับเขา้เป็นสมาชิก 

ลงช่ือ..............................................................เจา้หนา้ที่ 
           วนัที่............................................ .................... 

 

มติคณะกรรมการด าเนินการ 
 

 รับเขา้เป็นสมาชิกตามมติคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่................   ในการประชุมคร้ังท่ี.................................
วนัที่......................................................................  เลขทะเบียนสมาชิกที่............................................................................ 
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้คร้ังแรก  วนัท่ี............................................................................................................ 
 
 

.......................................................เลขานุการ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด 

หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  สมาชิกสมทบ 
 

เขียนที่..................................................................... 
วนัที่......................................................................... 

 

 ขา้พเจา้....................................................................................................อยูบ่า้นเลขที่... ..............หมู่ที่............... 
ถนน......................................ต  าบล......................................อ  าเภอ...................................จงัหวดั...................... ................  
เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั  สมาชิกเลขที่.................................... .........  
หน่วยงาน.......................................................................................ขอแสดงเจตนาการตั้งผูรั้บผลประโยชน์ตามที่ก  าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 ในกรณีที่ขา้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หส้หกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั  จ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และดอกเบ้ีย  ตลอดจนเงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ และ/หรือเงินอื่น ๆ  ของขา้พเจา้ที่พึงไดรั้บจากสหกรณ์ฯ   ใหแ้ก่ผูรั้บโอนผลประโยชน์ของขา้พเจา้
ดงัต่อไปน้ี 

 1..................................................................................................ความสัมพนัธ์............................ ..................... 
ที่อยู.่..................................................................................................... ............................................................................. 
 2..................................................................................................ความสัมพนัธ์.............. ................................... 
ที่อยู.่..................................................................................................................................... ............................................. 
 3................................................................................... ...............ความสัมพนัธ์................................................. 
ที่อยู.่..................................................................................................................... ............................................................. 
 โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี.............................................................................................................................................. 
..................................................................................... .....................................................................................................  
 

ลงช่ือ.....................................................................ผูท้  าหนงัสือ 

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

ลงช่ือ......................................................................พยาน 

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

                ลงช่ือ........................................................ .............ผูเ้ขียน 

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


