
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกพนักงานราชการ 

*********************************************** 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  58  ครั้งที่  3  วันที่  24  มกราคม  2562  ได้มีมติ
พิจารณาเกณฑ์การรับสมัครพนักงานราชการ  โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 คุณสมบัติของสมาชิก 
 เป็นพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   โรงเรียน  รวมถึงกรมกองอ่ืน  ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  และได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 เอกสารการรับสมัคร  (กรณีสมัครใหม่) 

1. ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 
2. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัว และ ส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  2  ฉบับ 
4. ส าเนาใบสมรสและส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีคู่สมรส) อย่างละ 1 ฉบับ 
5. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน  จ านวน 1 ฉบับ 
6. ค าสั่งหรือสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  จ านวน 1 ฉบับ  
7. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  (เล่มจริง)  พร้อมส าเนาหน้า Book bank  จ านวน  2  ฉบับ 
เอกสารการรับสมัคร  (กรณีเปลี่ยนประเภทของการเป็นสมาชิก) 
1. ค าร้องทั่วไปขอเปลี่ยนประเภทการเป็นสมาชิก 
2. ค าสั่งหรือสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ  จ านวน 1 ฉบับ 
3. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน  จ านวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร  จ านวน  1  ฉบับ 
5. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  (เล่มจริง)  พร้อมส าเนาหน้า Book bank  จ านวน  2  ฉบับ 

 

-  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด ในวันและเวลาท าการ  
พร้อมช าระเงินค่าหุ้นเดือนแรก และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท   

-  สิทธิการกู้เงิน  ให้กู้ได้ร้อยละ 90 ของหุ้น 
-  สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการเข้าเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมและ

สิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก ตามหลักการสหกรณ์ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  24  มกราคม  2562 

        ทั้งนี้  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
 

 
                 (นายณรินทร์  ช านาญดู) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 



ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
         เขียนท่ี...................................................................... 
 วนัท่ี..............เดือน..............................................พ.ศ. ................. 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 

 ขา้พเจา้.........................................................................................ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี.................................หมู่ท่ี........... 
ต าบล...........................อ าเภอ................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์.................โทรศพัท.์....................... 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน...........................................................   ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์น้ีโดยตลอดแลว้  
เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์  จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์และขอเสนอรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้เกิดวนัท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ. ...............อาย.ุ..............ปี 
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้เป็น    ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า    พนกังานราชการ  วนัท่ีบรรจุ.........../............/..............  
ปัจจุบนั ต าแหน่ง.....................................................................โรงเรียน.......................................................................................
อ าเภอ............................................................จงัหวดักาญจนบุรี สังกดั.........................................................................................
ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ....................................................บาท  เลขบญัชีธนาคารกรุงไทย............................................................... 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ไดส่้งหลกัฐานประกอบการพิจารณาดว้ยแลว้ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  (หนา้ 2) 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้   มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ๆ 
      เป็น หรือ    เคยเป็น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย.์..................................................................... 
      เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั   เขา้โครงการพฒันาชีวติครู ฯ 
      เขา้กองทุนหมุนเวยีน ฯ     หน้ีสวสัดิการธนาคารออมสิน 
      หน้ีธนาคาร..................................................................................................................................... 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ในชั้นน้ีขา้พเจา้แสดงความจ านงส่งเงินค่าหุน้รายเดือนจ านวน......................................บาท 
 ขอ้ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ ังคบับัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า         
เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้  เงินค่าหุ้นและเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น      
จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 7. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติของสหกรณ์ทุกประการ 

     ลายมือช่ือ...................................................ผูส้มคัร 
              (...................................................) 
 

      ตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิก         ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 
  
        เอกสารครบถว้น 
 1. .......................................................................    รับเป็นสมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................................... 
         มติท่ีประชุมคร้ังท่ี..................วนัท่ี................................ 
 2. .......................................................................  
         (ลงช่ือ).....................................................เจา้หนา้ท่ี 
       (....................................................) 
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หนังสือให้ความยนิยอมของคู่สมรส 
  ขา้พเจา้..............................................................................เป็นคู่สมรสของ..................................................................... 
ไดใ้หค้วามยนิยอมให.้..........................................................................ซ่ึงเป็นคู่สมรสสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กาญจนบุรี จ  ากดั  เป็นผูท้  านิติกรรมเก่ียวกบัการเงินและการค ้าประกนัของสมาชิกอ่ืน ๆ ตลอดจนทั้งนิติกรรมต่าง ๆ กบัสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้หรือจะท าในเวลาหน่ึงเวลาใดต่อไปภายหนา้ไดต้ลอดทุกประการ 
  ขา้พเจา้เขา้ใจในขอ้ความในหนงัสือให้ความยินยอมน้ีโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน  
ณ วนัท่ี  ซ่ึงระบุไวข้า้งตน้ 

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

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

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
  ขา้พเจา้..................................................................................ต  าแหน่ง..........................................................หน่วยงาน/
โรงเรียน.......................................................................อ  าเภอ....................................จงัหวดักาญจนบุรี  ขอรับรองวา่  นาย, นาง 
นางสาว...........................................................................ซ่ึงสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  ปัจจุบนัเป็น   
  ขา้ราชการ       ลูกจา้งประจ า  ด ารงต าแหน่ง.......................................................................ในหน่วยงาน/โรงเรียนท่ีสังกดั 
รับเงินเดือนในอตัราเดือนละ................................บาท 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการทั้งหมดขา้งตน้น้ี  ถูกตอ้งตรงความเป็นจริง 

     (ลงช่ือ)............................................................. 
           (...........................................................) 
     ต าแหน่ง............................................................ 
หมายเหตุ  ผูรั้บรองตอ้งเป็นผูอ้  านวยการ, อธิการ หรือหัวหน้าส านักงานท่ีผูส้มคัรรับราชการอยู่ในบงัคบับญัชา ผูส้มคัรและ       
ผูรั้บรองท่ีแสดงอนัเป็นเทจ็อาจมีความผดิประมวลผลกฎหมายมาตรา 169 

ค ารับรองของสมาชิก 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวน้ี้เป็นจริงทุกประการ 

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

 

 

 

 

 

  หลกัฐานประกอบการพจิารณา 
       ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
              จ านวน  2  ชุด (พร้อมรับรองส าเนาของตนเอง) 
       ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน คู่สมรส  
              (ถา้มี) ส าเนาทะเบียนสมรส  (พร้อมรับรองส าเนาของตนเอง) 
       ส าเนาค าสัง่บรรจุแต่งตั้งคร้ังสุดทา้ย หรือ สมุดประวติั (ก.พ.7) หรือสญัญาจา้งพนกังานราชการ 
       รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน  (สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบนั) 
       ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (Book Bank) 
 

หมายเหตุ  
 1.  ลูกจา้งชัว่คราว, ขา้ราชการ
บ านาญ, พนกังานเทศบาล ไม่มีสิทธ์ิ
เป็นสมาชิก ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 32 
 2.  สหกรณ์ไม่รับพิจารณา       
หากเอกสารตาม ขอ้ 3 ไม่ครบถว้น 
 3.  ผูส้มคัรตอ้งกรอกรายละเอียด
ในขอ้ 4  ใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง
ทุกประการ 
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ข้อบงัคบัฯ   หมวด  5  สมาชิก 

 ขอ้  31.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
   (1)  ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
   (2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
 ขอ้  32.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
   (3)  ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ าสังกดักระทรวงศึกษาธิการประจ าจงัหวดักาญจนบุรีหรือ 
         ข. เป็นสมาชิกท่ีเคยสังกดักระทรวงศึกษาธิการ และโอนไปสังกดักระทรวงทบวงกรมอ่ืนตามพระราชบญัญติัปรับปรุง 
             กระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545  หรือ 
         ค. เป็นเจา้หนา้ท่ีส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจงัหวดักาญจนบุรีและไดรั้บ 
             เงินเดือนประจ า หรือ 
         ง. เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าของสหกรณ์ 
   (4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
 ขอ้ 33.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ซ่ึงประสงค์จะขอเขา้เป็นสมาชิก  ตามขอ้ 37     
ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้ ังคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น      
คนหน่ึงรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ต าแหน่งหวัหนา้สถานศึกษาหรือหวัหนา้หน่วยงานก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจวา่  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้
เป็นสมาชิกได้  ก็ให้แจง้ผูส้มคัรนั้ นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถว้น       
แลว้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ท่ีประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ขอ้  34.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่สหกรณ์  คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือเป็น
รายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 ขอ้  35.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก  กับช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และช าระค่าหุ้น      
ตามจ านวนท่ีจะถือใหค้รบถว้น  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
   สิทธิของสมาชิกมีดงันี้ 
   (1)  เขา้ร่วมประชุมใหญ่  เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
   (2)  เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
   (3)  เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   (4)  ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวชิาการจากสหกรณ์ 
   (5)  สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
   หน้าที่ของสมาชิก  มีดงันี้ 
   (1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
   (2)  เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
   (3)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพ่ือใหส้หกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
   (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
   (5)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  พฒันาสหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
 ขอ้  36.  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ียา้ย หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน และประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึน    
ในสังกดันั้น  หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงค์
จะใหโ้อนเงินค่าหุ้น และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู ้และเงินฝาก (ถา้มี) 
ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์ใหต้ามวธีิการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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 ขอ้  37.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ย หรือโอนมารับราชการ ในสังกดัตามขอ้ 32 (3)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้
เป็นสมาชิก  ก็ใหย้ืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ เม่ือไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35  ทั้งน้ี  เม่ือสหกรณ์ท่ีตน
เป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 
 การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  38.  การเปลี่ยนแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  สัญชาติ  และท่ีอยู่  สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติและท่ีอยู่ ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

   หมวด  3  หุ้น 
 ขอ้   4.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน  มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท 
 ขอ้   5.  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน  
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า  ซ่ึงสมาชิกไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกัด  และหมายถึงบ านาญตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิก ไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  หรือจะขอซ้ือหุ้นเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ย่อมท าได ้       
โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  แต่จ านวนหุน้ทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงในหา้ของหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้
 สมาชิกสมทบตอ้งถือหุ้นและช าระค่าหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์  ยกเวน้สมาชิกสมทบประเภทนิติบุคคล, สมาคม, มูลนิธิและสถานศึกษาของทาง
ราชการ  ไม่ตอ้งถือหุน้ 
 ในระหวา่งท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุด  สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุน้ของสมาชิกเพ่ือช าระหน้ี  แก่เจา้หน้ีของสมาชิกนั้น 
 ข้อ   6.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้ น  ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
 เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่  สมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถช าระค่า
หุ้นรายเดือนได ้ โดยมิใช่เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้งช าระค่าหุ้นรายเดือนชัว่ระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้
 ขอ้   7.  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่น้อยกวา่  120  เดือน  หรือ เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 100,000  บาท และไม่มี
หน้ีสินกบัสหกรณ์  จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน  หรือลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้   8.  ใบหุ้น  สหกรณ์จะออกใบหุน้ส าหรับหุน้หน่ึงหรือหลายหุน้ที่สมาชิกถือมอบใหส้มาชิกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ใบหุ้นของสมาชิกคนใดสูญหายหรือช ารุด  และสมาชิกนั้นประสงคใ์ห้สหกรณ์ฯ ออกใบหุ้นให้ใหม่  ให้ยืน่ค  าร้องเป็นหนังสือต่อสหกรณ์  พร้อมทั้ง
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่สหกรณ์ฉบบัละ  5  บาท 
 อน่ึง  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์  เม่ือรับค่าหุน้คืนตอ้งเวนคืนใบหุน้ของสมาชิกนั้น ใหแ้ก่สหกรณ์ทั้งส้ิน 
 ขอ้   9.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุน้ท่ีสมาชิกช าระเตม็มูลค่าแลว้ใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 

อตัราค่าหุ้นท่ีก าหนด 

 

เงินได้รายเดือน (บาท) 
ค่าหุ้นรายเดือน 

(บาท) 
   รายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท 1,000 – 1,500 

รายไดเ้กินกวา่ 20,000 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท 1,500 – 2,000 
” 30,000 บาท ” 40,000 บาท 1,500 –3,000 
” 40,000 บาท ” 50,000 บาท 1,500 – 4,000 

               เกินกวา่  50,000  บาท  ข้ึนไป 1,500 – 5,000 
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หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 

วันท่ี................................................................... 

เรียน ผูจ้ัดการธนาคาร......................................................................... 

ข้าพเจ้า..................................................................... .......................เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่

(10หลัก)...........................................................................ชื่อบัญชี.........................................................................................สถานท่ีตดิตอ่เลขท่ี..........

ถนน............................ต าบล............................อ าเภอ..............................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..................... 

มีความประสงค์ให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตและ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวน

ที่ปรากฏในใยแจ้งหนี้หรือสื่อบันทึกข้อมูล(Diskette/Tape) ที่ธนาคารได้รับจากสหกรณ์และน าเงินดังกล่าวโอนช าระสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

กาญจนบุรี จ ากัด 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตและ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่สหกรณ์ฯ ดังกล่าวหาก

ปรากฏภายหลังว่าจ านวนเงินที่สหกรณ์ แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการหั กเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนที่

ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือสื่อบันทึกข้อมูล(Diskette/Tape) เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดังกล่าวจากสหกรณ์

โดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารใช้เงินท่ีได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระหนี้แก่สหกรณ์

ฯ ตามจ านวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้หรือสื่อบันทึกข้อมูล(Diskette/Tape) ที่ธนาคารได้รับจากสหกรณ์ฯ และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงิน

จากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้

ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถรายการดังกล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก/Statement ของธนาคารหรือใบเสร็จรับเงินของ

สหกรณ์ฯ 

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

ธนาคารฉบับนี้คงมีผลให้บังคับส าหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปลี่ยนแปลงน้ันๆ ได้ด้วยทุกประการ 

การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันที่ท าหนังสือนี้และให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้บอก

เลิกการให้บริการหรือข้าพเจ้าจะได้เพิกถอน โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ธนาคารและสหกรณ์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

ขอแสดงความนับถือ 

                ลงช่ือ........................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

        ลายมือช่ือตามที่ให้ไว้กับธนาคาร  

ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ให้ความยินยอม 

 ซึ่งได้ให้ความยินยอมไวต้่อหน้าข้าพเจ้าจริง ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

 ลงช่ือ............................................. ลงช่ือ...................................................... 

 (นางลาวัลย์ ช่วงชัย)        (....................................................) 

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากดั    ผู้รับมอบอ านาจสาขา 

 

 


