
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  (ประเภทบุคคลธรรมดา) 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 

         เขียนที่........................................................................... 
 วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ. ........................ 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากดั 

 ข้าพเจ้า  นาย / นาง / นางสาว  ........................................................................... อายุ.................ปี  อาชีพ.......................................... 
เกิดวันที่..............เดือน......................................พ.ศ................เลขที่บัตรประชาชน  ........................................................................................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...........ต าบล.............................อ าเภอ.....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์....................................สถานภาพ    สมรส    โสด    หย่า    หม้าย    ชื่อคู่สมรส 
(ถ้ามี)  ............................................................................. 
 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์นี้โดยตลอดแล้ว  เห็นชอบในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของสหกรณ์  
จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์นี้  และขอให้ถ้อยค าไว้เป็นหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  คุณสมบัติ   เป็นข้าราชการบ านาญ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      เป็นพนักงานราชการ  หรือครูอัตราจ้าง  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 ข้อ  2.  ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานประจ าโรงเรียน...............................................................สังกัด................................................. 
ได้รับเงินได้รายเดือน ๆ ละ..............................................บาท 
 ข้อ  3.  ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยแล้วตามที่สหกรณ์ก าหนด  คือ 
 3.1  ข้อมูลทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรข้าราชการหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 3.3  ส าเนาใบส าคัญการสมรส  (ถ้ามี) 
 3.4  ส าเนาใบหย่า / ใบมรณบัตร (ถ้ามี) 
 ข้อ  4.  เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบ  ในชั้นนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุ้นต่อสหกรณ์  ดังนี้ 
   ส่งค่าหุ้นรายเดือน  ในอัตราเดือนละ  ......................... บาท    ส่งค่าหุ้นรายปี  ในอัตราปีละ  ......................... บาท 
   ส่งค่าหุ้นคร้ังเดียว  ในอัตรา  100,000  บาท 
 ข้อ  5.  ข้าพเจ้าสัญญาว่า  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการลงมติรับข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้  ข้าพเจ้าลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกสมทบ  และถือหุ้น  กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าครั้งแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น  ภายในวันที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า  เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินค่าหุ้นและเงินงวด
ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ  6.  ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชกิ  จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ทุกประการ 

 

   ตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก  (การลงลายมือชื่อต้องเหมือนกัน)  ลายมือชื่อ...................................................ผู้สมัคร 

    1. .......................................................................              (..................................................)  ตัวบรรจง 
                 
    2. ....................................................................... 
      
  



 
ค ารับรองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 

       
เขียนที่........................................................................... 

วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ. ........................  
 ข้าพเจ้า......................................................................... .....................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
เลขทะเบียนที่.........................สงักัด...................................................หน่วยงาน/โรงเรียน............. .................................................และ 
 ข้าพเจ้า............................................................... ...............................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
เลขทะเบียนที่.........................สงักัด...................................................หน่วยงาน/โรงเรียน............. ........................................................ 
 ขอรับรองว่าข้อความที่ผู้สมัครได้แสดงในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ  ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กล่าวไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์  สมควรเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้ 
 

      (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง 

              (.........................................................)  ตัวบรรจง 
 

      (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับรอง 

              (.........................................................)  ตัวบรรจง 

............................................................................................................................................................................................................................. 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ. ........................  

 ข้าพเจ้า.........................................................................................ต าแหน่ง................................................................. ................ 
สถานศึกษา/ส านักงาน...........................................................อ าเภอ................................ ...................จงัหวดักาญจนบรุ ี ขอรับรองว่า 
นาย / นาง / นางสาว....................................................................ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูกาญจนบุรี  จ ากัด 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................................................สถานศึกษา, ส านักงาน..............................อ าเภอ............................ 
จังหวัดกาญจนบุรี  รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ.....................................บาท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทั้งหมดข้างต้นนี้  ถูกต้องตรงความเป็นจริง 
 

      (ลงชื่อ)............................................................. 

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

                                                                ต าแหน่ง............................................................. 
 



 
 

ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 

      
 ชื่อ..............................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................................................ 
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่..................วนัที่.......................................... .. 
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จ านวน  100.00  บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  เมื่อวันที่.............................................................................  
พร้อมทั้งถือหุ้นครั้งแรก  ไม่น้อยกว่า............................บาท  เมื่อวันที่............................................ ........ 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

     (ลงชื่อ).............................................................สมาชิกสมทบ 

              (.............................................................)  ตัวบรรจง 
 

     (ลงชื่อ).............................................................พยาน 

              (.............................................................)  ตัวบรรจง 
 

      (ลงชื่อ).............................................................พยาน 

              (.............................................................)  ตัวบรรจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ. ........................  

 ข้าพเจ้า........................................................................ ..........เป็นคู่สมรสของ.................................................. ........................... 
ได้ให้ความยินยอมให้........................................................................ ซึ่งเป็นคู่สมรสสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี  จ ากัด  เป็นผู้ท านิติกรรมเกี่ยวกับการเงินและการค้ าประกันของสมาชิกอ่ืน ๆ  ตลอดจนทั้งนิติกรรมต่าง ๆ  กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ที่ได้ท าไว้แล้วหรือจะท าในเวลาหนึ่งเวลาใดต่อไปภายหน้าได้ตลอดทุกประการ 
 ข้าพเจ้าเข้าใจในข้อความในหนังสือให้ความยินยอมนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  ณ  วันที่  
ซ่ึงระบุไว้ข้างต้น 

                                                   (ลงชื่อ).............................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

     (ลงชื่อ).............................................................พยานและผู้รับรอง 

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

     (ลงชื่อ).............................................................พยานและผู้รับรอง 

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

หนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ. ........................  

 ข้าพเจ้า.......................................................... ........................หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลงเมื่อใด  ให้จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินฝากทุก
ประเภทของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ตลอดจนเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ข้าพเจ้าขอมอบให้บุคคลผู้มีนามต่อไปนี้  เป็นผู้รับเงินทั้งหมดของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  คือ 

 1. ........................................................................ ..................  เกี่ยวข้องเป็น  .............................................. 

 2. ........................................................................ ..................  เกี่ยวข้องเป็น  .............................................. 

 3. ........................................................................ ..................  เกี่ยวข้องเป็น  .............................................. 

                                                   (ลงชื่อ).............................................................สมาชิกสมทบ 

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

     (ลงชื่อ).............................................................พยาน 

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

           (ลงชื่อ).............................................................พยาน 

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

หมายเหตุ  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
              และทะเบียนบ้าน  ผู้รับโอนประโยชน์ 
              รายละ  1  ชุด 


