เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย 1 ฉบับ
4.. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ
(เฉพาะสาขาในจังหวัดระยอง)

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขระยอง จากัด


เขียนที่ ......................................................................
วันที่........................................................................

เรี ยน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ข้าพเจ้า .......................................................... นามสกุล........................................................………...
บัตรประจาตัวข้าราชการ/ประชาชน เลขที่ ………………………………… บ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที่.............................
หมู่ที่ .......... ถนน....................... ตาบล .........................…..อาเภอ.....…...........…..... จังหวัด .......................................
รหัสไปรษณี ย…
์ ………..…… ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิก และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ ................ ปี (เกิด ..................................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ น ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวง
สาธารณสุ ข และทางานประจาตาแหน่ง.............................................…….เงินเดือนสังกัด........................................
ปฎิบตั ิงานที่....................................................................เบอร์ โทรศัพท์...................................ได้รับเงินได้รายเดือน (ไม่
รวมเงินพึ่งได้อื่น) .....................…......... บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิ กในสหกรณ์อื่น ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนต่อ สหกรณ์ในอัตราเดือนละ.................บาท
(................................................................) (มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมด ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั ต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอียดของ
แต่ละราย คือ ชื่ อของสานักงานเจ้าหนี้ วันเป็ นหนี้ จานวนหนี้สินตั้งแต่แรกอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
หลักประกันที่ให้ไว้ จานวนต้นเงินคงเหลือ จานวนดอกเบี้ยค้างชาระและเป็ นหนี้สินเพื่อการใดให้ครบทุกราย)
(1)........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(2)........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
อย่างน้อยต้องเป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน แต่ถา้ จะแสดงความจานงสู งกว่าอัตราที่
กาหนดไว้ก็ยอ่ มเป็ นการดี

-2ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์ เพื่อชาระหนี้
ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั กล่าวในข้อ 5 เป็ นจานวน .......................................................... บาท
ในกรณี ที่มีหนี้สินอยูแ่ ต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ พื่อชาระหนี้ น้ นั หรื อขอกูน้ อ้ ยกว่าจานวนหนี้ สิน
นั้นข้าพเจ้าขอชี้แจงเหตุผล ดังต่อไปนี้ .......................…...............................................................................
.................................................................................................................................................................
ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่
จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์โปรดหักจานวนหุ น้ รายเดือนและจานวน
เงินงวดชาระหนี้ ซึ่ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพื่อส่ งต่อสหกรณ์
ด้วย
ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการสหกรณ์ตกลงให้ขา้ พเจ้าเข้าเป็ นสมาชิกได้และเมื่อ
ได้จดทะเบียนสหกรณ์ข้ ึนแล้ว ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียน ทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและเงินค่า
หุ น้ ตามข้อบังคับต่อสหกรณ์ให้เสร็ จภายในวันที่ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนินการจะได้กาหนดการชาระเงิน
ดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตามความใน ข้อ 7 ด้วย
ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณ์ทุก
ประการ
................................................
(...............................................)
ผูส้ มัคร
คารับรองของผู้บงั คับบัญชา

เขียนที่ .....................................................
วันที่ ...........................................................
ข้าพเจ้า................................................................. ตาแหน่ง ...........................................
สังกัด............................................................ ขอรับรองว่า ตามความเห็นของข้าพเจ้าและตามที่ขา้ พเจ้า
ได้สอบสวนข้อความที่ผสู ้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ี
ลักษณะถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในร่ างข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 4 และสมควร เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่ต้ งั ขึ้น
นี้ได้
.................................................
(...............................................)
ผูร้ ับรอง

-3หนังสือให้ ความยินยอมของสามีภรรยาของสมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขระยอง จากัด

-------------------------เขียนที่.................................................
วันที่........................................................
ข้าพเจ้า............................................................ ยินยอมให้.................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ....................... ซึ่งเป็ นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าคาที่ไม่ใช่ออก) ของข้าพเจ้าทานิติกรรมอันเป็ นการ
จัดการสิ นสมรสของข้าพเจ้าและคู่สมรส กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขระยอง จากัด ทั้งที่ได้ทาไว้แล้วและ
หรื อที่จะทาขึ้นในวันหนึ่งวันใดภายหน้าต่อไป จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
.................................................. ผูใ้ ห้ความยินยอม(สามี/ภรรยา)
................................................... พยานและผูร้ ับรอง
................................................... ลายพิมพ์นิ้วมือ
................................................... พยานและผูร้ ับรอง
................................................... ลายพิมพ์นิ้วมือ
หมายเหตุ

1. ให้คู่สมรสของสมาชิกที่ทานิติกรรมกับสหกรณ์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2519 เป็ นต้นมาให้ความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อด้วย (สมาชิกผูท้ านิติกรรมกับสหกรณ์ได้สมรสโดยชอบด้วยกาหมายก่อน วันที่ 16
ตุลาคม 2519 และเป็ นผูม้ ีอานาจการจัดการสิ นบริ คนห์ของคู่สมรสอยูแ่ ล้วก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2519 ทั้งถือ
ได้วา่ เป็ นผูจ้ ดั การสิ นบริ คนห์แต่ฝ่ายเดียว ก็ให้ถือคู่สมรสของสมาชิกจัดการสิ นสมรสแล้ว โดยไม่จาเป็ นต้อง
ทาหนังสื อให้ความยินยอมอีกเว้นแต่คู่สมรสจะได้บอกเลิก)
2. ถ้าผูใ้ ห้ความยินยอมพิมพ์ลายนิ้วมือ แทนการลงชื่อไม่ได้ การพิมพ์ลายมือหัวแม่มือต้องทาต่อหน้าพยาน
3. พยานควรเป็ นสมาชิกของสหกรณ์เดียวกัน

หนังสือผูร้ บั ประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
เขียนที่……………………………………………
วันที่…….. เดือน…………………. พ.ศ………..
ข้าพเจ้า …………………….………………………..…เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขระยอง จากัด
เลขทะเบียน …………….…… ขอรับรองว่าผูท้ ี่มีรายชื่ อข้างล่างนี้ เป็ นผูร้ ับประโยชน์อนั ชอบธรรมของข้าพเจ้า
ตามระเบียบ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรื อคู่สมรส และเงินอื่นใด
ตามระเบียบอื่นๆ ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ของข้าพเจ้าพึงจะได้รับจากสหกรณ์แห่งนี้ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ามีหนี้สินต่อ
สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯหักหนี้สินที่มีอยูก่ ่อน และเงินส่ วนที่เหลือข้าพเจ้าขอมอบแก่ผรู ้ ับประโยชน์
ตามลาดับแห่งสิ ทธิ ดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล ………….………………………………... เลขบัตรประชาชน……..……………….
ให้ได้รับ…………....ส่ วน เกี่ยวข้องเป็ น………….…..……… อยูบ่ า้ นเลขที่ …………..……. หมู่ที่….…...
ตรอก/ซอย……….………....ถนน …………………. ตาบล/แขวง………….……….. อาเภอ/เขต………....…….
จังหวัด………………….…… รหัสไปรษณี ย ์ …………….…..…….….. โทรศัพท์ ……………..…………….
2. ชื่อ-นามสกุล ………….………………………………... เลขบัตรประชาชน……..……………….
ให้ได้รับ…………....ส่ วน เกี่ยวข้องเป็ น………….…..……… อยูบ่ า้ นเลขที่ …………..……. หมู่ที่….…...
ตรอก/ซอย……….………....ถนน …………………. ตาบล/แขวง………….……….. อาเภอ/เขต………....…….
จังหวัด………………….…… รหัสไปรษณี ย ์ …………….…..…….….. โทรศัพท์ ……………..…………….
3. ชื่อ-นามสกุล ………….………………………………... เลขบัตรประชาชน……..……………….
ให้ได้รับ…………....ส่ วน เกี่ยวข้องเป็ น………….…..……… อยูบ่ า้ นเลขที่ …………..…….. หมู่ที่….…...
ตรอก/ซอย……….………....ถนน …………………. ตาบล/แขวง………….……….. อาเภอ/เขต………....…….
จังหวัด………………….…… รหัสไปรษณี ย ์ …………….…..…….….. โทรศัพท์ ……………..…………….
ลงชื่อ ……………………………………………. สมาชิกผูแ้ สดงเจตนา
(………………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน
(……………………………….………………)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยาน
(……………………….………………………)
หมายเหตุ
1. กรณี ไม่ได้กาหนดสัดส่ วนไว้ให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิ ได้รับในสัดส่ วนที่เท่ากัน
2. ถ้าผูร้ ับประโยชน์คนใดถึงแก่กรรมไปก่อน ให้นาส่ วนแบ่งของบุคคลนั้นจัดสรรให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
ที่ยงั คงมีชีวติ อยูต่ ามสัดส่ วนที่แต่ละคนจะได้รับ
3. แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับประโยชน์
4. กรุ ณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและห้ามใช้น้ ายาลบคาผิด

หนังสือยินยอมให้ หกั เงินได้ ส่งต่ อสหกรณ์ ออมทรัพย์
เขียนที่…………………...……….……………………
วันที่ ……..... เดือน ………………….…….. พ.ศ. ………...
ข้าพเจ้า ……………………...……….…………..…อายุ …….….. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ …..……. หมู่ที่….…... ตรอกซอย…….….
ถนน ………………. ตาบล/แขวง………….….. อาเภอ/เขต……….....….…จังหวัด………….…..… รหัสไปรษณี ย ์ …………..……..
โทรศัพท์ ………………………. ทางานสังกัด………………….……………..…… ตาแหน่ง …………………………………….…..
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด เลขทะเบียน …………… มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หัก
เงินได้ใด ๆ ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของนายจ้างส่งชาระหนี้และหรื อส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ น
สมาชิก จึงขอทาหนังสื อให้คายินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้ของข้าพเจ้า หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินกองทุน กบข.
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อนายจ้างจะพึงจ่ายให้ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวตามจานวนที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ได้แจ้ง เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีหน้าที่ตอ้ งชาระแล้วแต่กรณี ส่งให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน และหรื อทุกประการ ภายใน………..วัน นับแต่วนั ที่หกั เงินได้ของ
ข้าพเจ้า
ข้อ 2. ในการหักเงินดังกล่าวตามข้อ 1. เมื่อหักชาระหนี้แก่ทางราชการ (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินนั้นเพื่อชาระ
หนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 3. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้าง และได้รับเงินบาเหน็จหรื อเงินสะสม หรื อเงินอื่นใดข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงินหักเงินดังกล่าวที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับ ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขระยอง จากัด แจ้งและหักเงิน
ตามจานวนนั้นส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด แทนข้าพเจ้าภายใน……..….วัน นับแต่วนั ที่หกั เงินได้ของข้าพเจ้า
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้ท้ งั หมดหรื อ
บางส่วนแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้อ่านและตรวจสอบข้อความพร้อมถ้อยคาในหนังสื อนี้
ทั้งหมด ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น หนังสือนี้
ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกันทุกประการ
ฉบับที่ 1 เก็บไว้ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานนายจ้าง ที่มีหน้าที่จ่ายเงินได้ของข้าพเจ้า
ฉบับที่ 2 เก็บไว้ที่ขา้ พเจ้า
ฉบับที่ 3 เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ลงชื่อ ……………………….……………………………………. ผูใ้ ห้คายินยอม
(……………………………………………)
ลงชื่อ ………………………….…………………………………. พยาน
(……………………………………………)
ลงชื่อ ………………………….…………………………………. พยาน
(……………………………………………)
หมายเหตุ

1) พยานควรเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
2) หนังสื อยินยอมนี้สมาชิกคนหนึ่งจัดทาเพียงครั้งเดียว ผูท้ ี่เคยทาไว้แล้วไม่ตอ้ งทาอีก

