
 

 

 

ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
เขียนท่ี.............................................................. 

วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
 

เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั 
 ขา้พเจา้  ไดท้ราบความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั  โดยตลอดแลว้  
และเห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์  จึงขอสมคัรเป็นสมาชิกและขอใหถ้อ้ยแถลงเพ่ือเป็นหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัขา้พเจา้ 
ช่ือ-สกลุ....................................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน............................................. 
เกิดวนัท่ี.........เดือน.............................พ.ศ. ..................อาย.ุ..........ปี  สถานภาพ (   ) โสด (   ) สมรส  (   ) หยา่  (   )  หมา้ย   
ช่ือ – สกลุ คู่สมรส.............................................................................   ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น  บา้นเลขท่ี..................
หมู่ท่ี.........ถนน............................ต าบล...............................อ าเภอ...........................................จงัหวดั................................... 
รหสัไปรษณีย.์.............................     ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี............ถนน......................................................
ต าบล.................................. อ าเภอ.............................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์........................ 
โทรศพัทบ์า้น......................................โทรศพัทมื์อถือ...........................................โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................. 
เป็น  (   )  ขา้ราชการ  (   )  ลูกจา้งประจ า  (   )  พนกังานของรัฐ  ต าแหน่ง........................................................................... 
หน่วยงาน........................................................................................อตัราเงินเดือน........................................................บาท 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้  (   )  ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน  (   )  เคยเป็นสมาชิก และไดล้าออกเม่ือ....................................... 
สาเหตุท่ีลาออกเน่ืองจาก...................................................................................................................................................... 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอส่งหุน้สะสมรายเดือน  เดือนละ...........................หุน้ (......................................................บาท) 
 ขอ้ 4.  พร้อมใบสมคัรน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัร  ดงัน้ี 

                               ส าเนาบตัรประจ าประชาชน    หนงัสือรับรองการปฏิบติังาน(พกส.) 
  ส าเนาทะเบียนบา้น                  ค  าสัง่บรรจุเป็น(พกส.) 
  สลิปเงินเดือน                           เอกสารอ่ืน ๆ(ถา้มี)        

 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มื 

 ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนหกัเงินค่าหุน้, เงินงวดช าระ
หน้ี และเงินอ่ืน ๆ  จากเงินไดร้ายเดือน, เงินบ าเหน็จ, บ านาญ, หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการจะพึงจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้  เพ่ือ
ส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั ได ้
 ขอ้ 7.  ขา้พเจา้จะช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  หุน้สะสมรายเดือนเดือนแรก  และลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกใหเ้สร็จภายในวนัท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 8.  ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หน้ าเงินปันผล (    ) เขา้บญัชีสหกรณ์ฯ ประเภทออมทรัพยท์ัว่ไป  

            (    ) เขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบญัชี......................................... 
 ขอ้ 9.  ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ 
                ขอ้ 10.  ขา้พเจา้  (    )  ประสงคค์  ้าประกนัเงินกู ้ (    )ไม่ประสงคค์  ้าประกนัเงินกู ้
 

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

สมาชิกเลขที.่...................... 

 



 

ค ายนิยอมของคู่สมรส (ในกรณทีีผู้่สมคัรมคู่ีสมรส) 
 ขา้พเจา้.............................................................................เป็นคู่สมรสของ............................................................  
ขอใหค้  ายนิยอมไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั  วา่ในระหวา่งท่ี นาย, นาง.................... 
........................................................................เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ีอยู ่ ขา้พเจา้ยนิยอมใหกู้เ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกู้
สามญัหรือเงินกูอ่ื้น ๆ  จากสหกรณ์ไดทุ้กประเภท 

ลงช่ือ................................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 

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

ค ารับรองของผู้บังคบับัญชา 
(เฉพาะลูกจา้งประจ า, ขา้ราชการต ่ากวา่ระดบั 5 หรือเทียบเท่า และพนกังานฯ) 

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.).................................................................................................................. 
ต าแหน่ง.....................................................ระดบั..............สงักดั.................................................................. 
ขอรับรองวา่ (นาย/นาง/น.ส.) ...................................................................................................................... 
เป็นขา้ราชการ/พนกังานฯ/ลูกจา้งประจ า  ในสงักดัดงักล่าวจริง  และมีความประพฤติเหมาะสม  เห็นสมควรเขา้เป็น
สมาชิกของสหกรณ์น้ีได ้
 

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

             ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัร 
 

 

 

 

 

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

ลงช่ือ..............................................................เจา้หนา้ท่ี 

           วนัท่ี................................................................ 
 

มติคณะกรรมการด าเนินการ 
 

 รับเขา้เป็นสมาชิกตามมติคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี................   ในการประชุมคร้ังท่ี.................................
วนัท่ี......................................................................  เลขทะเบียนสมาชิกท่ี............................................................................ 
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้คร้ังแรก  วนัท่ี............................................................................................................ 
 

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

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่



 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั 

หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ 
 

เขียนท่ี..................................................................... 
วนัท่ี......................................................................... 

 

 ขา้พเจา้....................................................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี............... 
ถนน......................................ต าบล......................................อ าเภอ...................................จังหวดั......................................  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั  สมาชิกเลขท่ี.......................................................  
หน่วยงาน.......................................................................................ขอแสดงเจตนาการตั้งผูรั้บผลประโยชน์ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหวา่งเป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หส้หกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ ากดั  จ่ายเงินค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และดอกเบ้ีย  ตลอดจนเงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ และ/หรือเงินอ่ืน ๆ  ของขา้พเจา้ท่ีพึงไดรั้บจากสหกรณ์ฯ   ใหแ้ก่ผูรั้บโอนผลประโยชน์ของขา้พเจา้
ดงัต่อไปน้ี 

 1....................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ...........................................................
ความสมัพนัธ์.................................ท่ีอยู.่............................................................................................................................... 
 

 2....................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ...........................................................
ความสมัพนัธ์.................................ท่ีอยู.่............................................................................................................................... 
  

 3....................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ...........................................................
ความสมัพนัธ์.................................ท่ีอยู.่............................................................................................................................... 
  

 4...................................................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ...........................................................
ความสมัพนัธ์.................................ท่ีอยู.่............................................................................................................................... 
 

 

โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.....................................................................ผูท้  าหนังสือ 
        (....................................................................) 

 

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

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

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

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


