
 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จ ากดั 
 

 

               เขียนท่ี ...................................................................... 
  

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

เรียน  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 
 

  ขา้พเจา้ .......................................................... นามสกุล........................................................………... 
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/ประชาชน เลขท่ี ………………………………… บา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี.............................  
หมู่ท่ี .......... ถนน....................... ต าบล .........................…..อ าเภอ.....…...........…..... จงัหวดั ....................................... 
รหสัไปรษณีย…์………..…… ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว    และเห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิก และขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ขา้พเจา้มีอาย ุ................ ปี (เกิด ..................................................) 
  ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็น ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวง
สาธารณสุข  และท างานประจ าต าแหน่ง.............................................…….เงินเดือนสังกดั........................................
ปฎิบติังานท่ี....................................................................เบอร์โทรศพัท.์..................................ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน (ไม่
รวมเงินพึ่งไดอ่ื้น) .....................…......... บาท 
  ขอ้ 3. ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
  ขอ้ 4. ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อ สหกรณ์ในอตัราเดือนละ.................บาท 
(................................................................) (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 
  ขอ้ 5. ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหน้ีสินทั้งหมด     ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งัต่อไปน้ี (แสดงขอ้ความละเอียดของ
แต่ละราย คือ ช่ือของส านกังานเจา้หน้ี วนัเป็นหน้ี จ  านวนหน้ีสินตั้งแต่แรกอตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี 
หลกัประกนัท่ีใหไ้ว ้จ  านวนตน้เงินคงเหลือ จ านวนดอกเบ้ียคา้งช าระและเป็นหน้ีสินเพื่อการใดใหค้รบทุกราย) 
  (1)........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
  (2)........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

 อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  แต่ถา้จะแสดงความจ านงสูงกวา่อตัราท่ี
ก าหนดไวก้็ยอ่มเป็นการดี 
 
 
 
 

         เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบตัรประชาชน  1 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้น   1 ฉบบั 
3. สลปิเงนิเดอืนเดอืนสุดทา้ย 1 ฉบบั 
4.. ส  าเนาหนา้บญัชธีนาคารกรุงไทย 1 ฉบบั 
    (เฉพาะสาขาในจงัหวดัระยอง) 
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  ขอ้ 6. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินของสหกรณ์  เพื่อช าระหน้ี 
ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งักล่าวในขอ้ 5 เป็นจ านวน .......................................................... บาท 

  ในกรณี ท่ีมีหน้ีสินอยูแ่ต่ไม่ประสงคข์อกูเ้พื่อช าระหน้ีนั้น หรือขอกูน้อ้ยกวา่จ านวนหน้ีสิน 
นั้นขา้พเจา้ขอช้ีแจงเหตุผล ดงัต่อไปน้ี .......................…............................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
  ขอ้ 7. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี 

จ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์โปรดหกัจ านวนหุน้รายเดือนและจ านวน 
เงินงวดช าระหน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่ายเพื่อส่งต่อสหกรณ์ 
ดว้ย 
  ขอ้ 8. ขา้พเจา้สัญญาวา่ ถา้คณะกรรมการสหกรณ์ตกลงใหข้า้พเจา้เขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละเม่ือ 

ไดจ้ดทะเบียนสหกรณ์ข้ึนแลว้  ขา้พเจา้จะลงลายมือช่ือในทะเบียน  ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่า 
หุน้ตามขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะไดก้ าหนดการช าระเงิน 
ดงักล่าวน้ี  ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหป้ฏิบติัตามความใน ขอ้ 7 ดว้ย 

  ขอ้ 9. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบและมติของสหกรณ์ทุก 
ประการ 
        ................................................ 
        (...............................................) 

              ผูส้มคัร 
 

    ค ารับรองของผู้บงัคบับญัชา 
       เขียนท่ี ..................................................... 
 

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

  ขา้พเจา้................................................................. ต าแหน่ง ........................................... 
สังกดั............................................................ ขอรับรองวา่ ตามความเห็นของขา้พเจา้และตามท่ีขา้พเจา้ 
ไดส้อบสวนขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งตน้น้ี เป็นความจริงทุกประการ ผูส้มคัรเป็นผูมี้ 
ลกัษณะถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นร่างขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 4 และสมควร เป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีตั้งข้ึน 
น้ีได ้
       ................................................. 
       (...............................................) 

             ผูรั้บรอง 
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หนังสือให้ความยนิยอมของสามภีรรยาของสมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จ ากดั 

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

        เขียนท่ี................................................. 
 

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

  ขา้พเจา้............................................................ ยนิยอมให.้................................................ 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี .......................  ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าค าท่ีไม่ใช่ออก)  ของขา้พเจา้ท านิติกรรมอนัเป็นการ
จดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรส กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  ทั้งท่ีไดท้  าไวแ้ลว้และ 
หรือท่ีจะท าข้ึนในวนัหน่ึงวนัใดภายหนา้ต่อไป  จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
 

      .................................................. ผูใ้หค้วามยนิยอม(สามี/ภรรยา) 
 
      ................................................... พยานและผูรั้บรอง 
 

      ................................................... ลายพิมพน้ิ์วมือ 
 

      ................................................... พยานและผูรั้บรอง 
 
      ................................................... ลายพิมพน้ิ์วมือ 
หมายเหต ุ
 1. ใหคู้่สมรสของสมาชิกท่ีท านิติกรรมกบัสหกรณ์ ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2519 เป็นตน้มาใหค้วาม 
ยนิยอมเป็นหนงัสือดว้ย (สมาชิกผูท้  านิติกรรมกบัสหกรณ์ไดส้มรสโดยชอบดว้ยก าหมายก่อน วนัท่ี 16  

ตุลาคม 2519 และเป็นผูมี้อ  านาจการจดัการสินบริคนห์ของคู่สมรสอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี 16 ตุลาคม 2519 ทั้งถือ 
ไดว้า่เป็นผูจ้ดัการสินบริคนห์แต่ฝ่ายเดียว ก็ใหถื้อคู่สมรสของสมาชิกจดัการสินสมรสแลว้  โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง 
ท าหนงัสือใหค้วามยนิยอมอีกเวน้แต่คู่สมรสจะไดบ้อกเลิก) 

 2. ถา้ผูใ้หค้วามยนิยอมพิมพล์ายน้ิวมือ แทนการลงช่ือไม่ได ้การพิมพล์ายมือหวัแม่มือตอ้งท าต่อหนา้พยาน 
 3. พยานควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์เดียวกนั 
 
 
 



หนังสอืผูร้บัประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 
 

เขียนท่ี…………………………………………… 
 

วนัท่ี…….. เดือน…………………. พ.ศ……….. 
 

     ขา้พเจา้ …………………….………………………..…เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  
 เลขทะเบียน …………….……    ขอรับรองวา่ผูท่ี้มีรายช่ือขา้งล่างน้ี    เป็นผูรั้บประโยชน์อนัชอบธรรมของขา้พเจา้ 
ตามระเบียบ   วา่ดว้ยทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส    และเงินอ่ืนใด 
ตามระเบียบอ่ืนๆ   ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ของขา้พเจา้พึงจะไดรั้บจากสหกรณ์แห่งน้ี   ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีหน้ีสินต่อ
สหกรณ์ฯ ขา้พเจา้ยนิยอมให้สหกรณ์ฯหกัหน้ีสินท่ีมีอยูก่่อน  และเงินส่วนท่ีเหลือขา้พเจา้ขอมอบแก่ผูรั้บประโยชน์
ตามล าดบัแห่งสิทธิ ดงัน้ี 

1. ช่ือ-นามสกุล ………….………………………………...   เลขบตัรประชาชน……..………………. 
ใหไ้ดรั้บ…………....ส่วน   เก่ียวขอ้งเป็น………….…..………    อยูบ่า้นเลขท่ี …………..…….    หมู่ท่ี….…...  
ตรอก/ซอย……….………....ถนน …………………. ต าบล/แขวง………….……….. อ าเภอ/เขต………....…….
จงัหวดั………………….……   รหสัไปรษณีย ์…………….…..…….…..   โทรศพัท ์……………..…………….  

2. ช่ือ-นามสกุล ………….………………………………...   เลขบตัรประชาชน……..………………. 
ใหไ้ดรั้บ…………....ส่วน   เก่ียวขอ้งเป็น………….…..………    อยูบ่า้นเลขท่ี …………..…….    หมู่ท่ี….…...  
ตรอก/ซอย……….………....ถนน …………………. ต าบล/แขวง………….……….. อ าเภอ/เขต………....…….
จงัหวดั………………….……   รหสัไปรษณีย ์…………….…..…….…..   โทรศพัท ์……………..…………….  

3. ช่ือ-นามสกุล ………….………………………………...   เลขบตัรประชาชน……..………………. 
ใหไ้ดรั้บ…………....ส่วน   เก่ียวขอ้งเป็น………….…..………    อยูบ่า้นเลขท่ี …………..……..   หมู่ท่ี….…...  
ตรอก/ซอย……….………....ถนน …………………. ต าบล/แขวง………….……….. อ าเภอ/เขต………....…….
จงัหวดั………………….……   รหสัไปรษณีย ์…………….…..…….…..   โทรศพัท ์……………..…………….  
                    

ลงช่ือ ……………………………………………. สมาชิกผูแ้สดงเจตนา 
          (………………………………………………)  
 

     ลงช่ือ ……………………………………………. พยาน 
          (……………………………….………………) 
 

     ลงช่ือ ……………………………………………. พยาน 
          (……………………….………………………) 
หมายเหตุ 
 1. กรณีไม่ไดก้  าหนดสัดส่วนไวใ้หถื้อวา่ทุกคนมีสิทธิไดรั้บในสัดส่วนท่ีเท่ากนั 
 2. ถา้ผูรั้บประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมไปก่อน ใหน้ าส่วนแบ่งของบุคคลนั้นจดัสรรใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 

    ท่ียงัคงมีชีวติอยูต่ามสัดส่วนท่ีแต่ละคนจะไดรั้บ  
 3.  แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บประโยชน์ 

4. กรุณากรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจงและหา้มใชน้ ้ายาลบค าผดิ 



หนังสือยนิยอมให้หกัเงนิได้ส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

เขียนท่ี…………………...……….…………………… 
 

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

       ขา้พเจา้ ……………………...……….…………..…อาย ุ…….….. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …..……. หมู่ท่ี….…... ตรอกซอย…….….  
ถนน ………………. ต าบล/แขวง………….….. อ าเภอ/เขต……….....….…จงัหวดั………….…..… รหสัไปรษณีย ์…………..…….. 
โทรศพัท ์………………………. ท างานสงักดั………………….……………..…… ต าแหน่ง …………………………………….….. 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  เลขทะเบียน ……………   มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ/หน่วยงาน หกั
เงินไดใ้ด ๆ   ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของนายจา้งส่งช าระหน้ีและหรือส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็น
สมาชิก   จึงขอท าหนงัสือใหค้  ายนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  ดงัน้ี 
 ขอ้ 1. ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดข้องขา้พเจา้ หกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินสะสม  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินกองทุน กบข.  
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจา้งจะพึงจ่ายใหข้า้พเจา้    หกัเงินดงักล่าวตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขระยอง  จ ากดั  ไดแ้จง้     เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระคา่หุน้ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีหนา้ท่ีตอ้งช าระแลว้แต่กรณี    ส่งให้
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั    แทนขา้พเจา้ทุกเดือน  และหรือทุกประการ ภายใน………..วนั นบัแต่วนัท่ีหกัเงินไดข้อง
ขา้พเจา้ 
 ขอ้ 2. ในการหกัเงินดงักล่าวตามขอ้ 1.   เม่ือหกัช าระหน้ีแก่ทางราชการ (ถา้มี) แลว้      ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินนั้นเพ่ือช าระ
หน้ีแก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ขอ้ 3. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง     และไดรั้บเงินบ าเหน็จหรือเงินสะสม    หรือเงินอ่ืนใดขา้พเจา้ยนิยอม
ใหเ้จา้หนา้ท่ี ผูจ่้ายเงินหกัเงินดงักล่าวท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บ      ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย ์สาธารณสุขระยอง จ ากดั  แจง้และหกัเงิน
ตามจ านวนนั้นส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั แทนขา้พเจา้ภายใน……..….วนั นบัแต่วนัท่ีหกัเงินไดข้องขา้พเจา้ 
 ขอ้ 4. หนงัสือยนิยอมน้ีใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป   และขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่จะไม่เพิกถอนความยนิยอมน้ีทั้งหมดหรือ
บางส่วนแต่อยา่งใด   เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง    ไดอ่้านและตรวจสอบขอ้ความพร้อมถอ้ยค าในหนงัสือน้ี
ทั้งหมด ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้ หนงัสือน้ี
ท าข้ึน 3 ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนัทุกประการ 
 ฉบบัท่ี 1  เก็บไวท่ี้ส่วนราชการ/หน่วยงานนายจา้ง ท่ีมีหนา้ท่ีจ่ายเงินไดข้องขา้พเจา้ 
 ฉบบัท่ี 2  เก็บไวท่ี้ขา้พเจา้ 
 ฉบบัท่ี 3  เก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 
 

     ลงช่ือ ……………………….……………………………………. ผูใ้หค้  ายนิยอม 
                           (……………………………………………) 
 

     ลงช่ือ ………………………….…………………………………. พยาน 
                           (……………………………………………) 
 

     ลงช่ือ ………………………….…………………………………. พยาน 
                            (……………………………………………) 
 

 หมายเหต ุ      1)  พยานควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 
                                      2)  หนงัสือยนิยอมน้ีสมาชิกคนหน่ึงจดัท าเพียงคร้ังเดียว ผูท่ี้เคยท าไวแ้ลว้ไม่ตอ้งท าอีก 


