
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      วนัท่ีบรรจุ............../................/...................  
ปัจจุบนั ต าแหน่ง.....................................................................โรงเรียน.......................................................................................
อ าเภอ............................................................จงัหวดักาญจนบุรี สังกดั.........................................................................................
ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ....................................................บาท  เลขบญัชีธนาคารกรุงไทย............................................................... 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ไดส่้งหลกัฐานประกอบการพิจารณาดว้ยแลว้ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  (หนา้ 2) 
 ขอ้ 4. โปรดกรอกขอ้มูลภาระหน้ีสินท่ีมีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนใหค้รบถว้น 
            มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ๆ 
      เป็น หรือ    เคยเป็น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย.์............................................................... 
      เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั   
      หน้ีเงินกู ้ธนาคารออมสิน     หน้ีเงินกู ้ธนาคารกรุงไทย 
      หน้ีอ่ืนๆ..................................................................................................................................... 
   กรณีปกปิดภาระหน้ีในฐานะผูกู้ท่ี้มีหน้ีผกูพนักบัสถาบนัการเงินอ่ืน ถา้สหกรณ์ฯ ตรวจทราบภายหลงัท่านจะถูก
จ าหน่าย ใหพ้น้สมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ในชั้นน้ีขา้พเจา้แสดงความจ านงส่งเงินค่าหุน้รายเดือนจ านวน......................................บาท 
 ขอ้ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า         
เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้  เงินค่าหุ้นและเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น      
จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 7. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติของสหกรณ์ทุกประการ 

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

      ตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิก         ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
        เอกสารครบถว้น 
 1. .......................................................................    รับเป็นสมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................................... 
         มติท่ีประชุมคร้ังท่ี..................วนัท่ี................................ 
 2. .......................................................................     (ลงช่ือ).....................................................เจา้หนา้ท่ี 
       (....................................................) 
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หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
  ขา้พเจา้..............................................................................เป็นคู่สมรสของ..................................................................... 
ไดใ้หค้วามยนิยอมให.้..........................................................................ซ่ึงเป็นคู่สมรสสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
กาญจนบุรี จ ากดั  เป็นผูท้  านิติกรรมเก่ียวกบัการเงินและการค ้าประกนัของสมาชิกอ่ืน ๆ ตลอดจนทั้งนิติกรรมต่าง ๆ กบัสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั  ท่ีไดท้ าไวแ้ลว้หรือจะท าในเวลาหน่ึงเวลาใดต่อไปภายหน้าไดต้ลอดทุกประการ 
  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        
ผูรั้บรองท่ีแสดงอนัเป็นเทจ็อาจมีความผิดประมวลผลกฎหมายมาตรา 169 

ค ารับรองของสมาชิก 
  ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวน้ี้เป็นจริงทุกประการ 

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

 

 

 

 

 

  หลักฐานประกอบการพจิารณา 
       ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
              จ านวน  2  ชุด (พร้อมรับรองส าเนาของตนเอง) 
       ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน คู่สมรส  
              (ถา้มี) ส าเนาทะเบียนสมรส  (พร้อมรับรองส าเนาของตนเอง) 
       ส าเนาค าส่ังบรรจุแต่งตั้งคร้ังสุดทา้ย หรือ สมุดประวติั (ก.พ.7) หรือสัญญาจา้งพนกังานราชการ 
       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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ข้อบงัคับฯ   หมวด  5  สมาชิก 

 ขอ้  31.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
   (1)  ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และไดช้ าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
   (2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และไดช้ าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้  
 ขอ้  32.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
   (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
   (3)  ก. เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ าสังกดักระทรวงศึกษาธิการประจ าจงัหวดักาญจนบุรีหรือ 
         ข. เป็นสมาชิกท่ีเคยสังกดักระทรวงศึกษาธิการ และโอนไปสังกดักระทรวงทบวงกรมอื่นตามพระราชบญัญติัปรับปรุง 
             กระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545  หรือ 
         ค. เป็นเจา้หนา้ท่ีส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจงัหวดักาญจนบุรีและไดรั้บ  
             เงินเดือนประจ า หรือ 
         ง. เป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งประจ าของสหกรณ์ 
   (4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   (5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 
 ขอ้ 33.  การเข้าเป็นสมาชิก  ผูส้มคัรเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั  รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น ซ่ึงประสงค์จะขอเขา้เป็นสมาชิก  ตามขอ้ 37     
ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหวัหนา้สถานศึกษาหรือหวัหนา้หน่วยงานนั้น      คน
หน่ึงรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งหวัหนา้สถานศึกษาหรือหวัหนา้หน่วยงานก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง  
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่า  ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเขา้
เป็นสมาชิกได ้ ก็ให้แจง้ผูส้มคัรนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และช าระหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถว้น       แลว้
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ท่ีประชุมใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ขอ้  34.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่สหกรณ์  คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือเป็น
รายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 ขอ้  35.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก  กบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และช าระค่าหุ้น       
ตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถว้น  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
   สิทธิของสมาชิกมีดังนี ้
   (1)  เขา้ร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
   (2)  เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
   (3)  เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์  หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
   (4)  ไดรั้บบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
   (5)  สิทธิอื่น ๆ ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
   หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี ้
   (1)  ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
   (2)  เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
   (3)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
   (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
   (5)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
 ขอ้  36.  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ียา้ย หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอื่น และประสงค์จะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งขึ้น    
ในสังกดันั้น  หากสหกรณ์นั้นมีขอ้บงัคบัให้รับเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ละคณะกรรมการด าเนินการไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงค์
จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกูท่ี้ตนมีอยูใ่นสหกรณ์น้ีไปยงัสหกรณ์ท่ีตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู ้และเงินฝาก (ถา้มี) 
ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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 ขอ้  37.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นซ่ึงยา้ย หรือโอนมารับราชการ ในสังกดัตามขอ้ 32 (3)  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้
เป็นสมาชิก  ก็ให้ย่ืนใบสมคัรถึงสหกรณ์ เม่ือไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน ขอ้ 33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 35  ทั้งน้ี  เม่ือสหกรณ์ท่ีตน
เป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์น้ีเสร็จส้ินแลว้ 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้  38.  การเปล่ียนแปลงช่ือ  ช่ือสกุล  สัญชาติ  และท่ีอยู่  สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติและท่ีอยู่ ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลง 

   หมวด  3  หุ้น 
 ขอ้   4.  การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน  มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ขอ้   5.  การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนตอ้งช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็นสมาชิกตามอตัราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน  
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึง  เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า  ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจา้สังกดั  และหมายถึงบ านาญตาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ  ซ่ึงสมาชิก ไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
 ถา้สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์  หรือจะขอซ้ือหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเม่ือใดก็ย่อมท าได้        
โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดตอ้งไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได้ 
 สมาชิกสมทบตอ้งถือหุ้นและช าระค่าหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์  ยกเวน้สมาชิกสมทบประเภทนิติบุคคล, สมาคม, มูลนิธิและสถานศึกษาขอ งทาง
ราชการ  ไม่ตอ้งถือหุ้น 
 ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุด  สหกรณ์ไม่ตอ้งส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพ่ือช าระหน้ี  แก่เจา้หน้ีของสมาชิกนั้น 
 ข้อ   6.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
 เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือและคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า  สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถช าระค่า
หุ้นรายเดือนได ้  โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้งช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้
 ขอ้   7.  การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกว่า  120  เดือน  หรือ เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000  บาท และไม่มี
หน้ีสินกบัสหกรณ์  จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้ โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้   8.  ใบหุ้น  สหกรณ์จะออกใบหุ้นส าหรับหุ้นหน่ึงหรือหลายหุ้นที่สมาชิกถือมอบให้สมาชิกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ใบหุ้นของสมาชิกคนใดสูญหายหรือช ารุด  และสมาชิกนั้นประสงคใ์ห้สหกรณ์ฯ ออกใบหุ้นให้ใหม่  ให้ย่ืนค าร้องเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์  พร้อมทั้ง
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมส าหรับใบหุ้นใหม่ให้แก่สหกรณ์ฉบบัละ  5  บาท 
 อน่ึง  ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์  เม่ือรับค่าหุ้นคืนตอ้งเวนคืนใบหุ้นของสมาชิกนั้น ให้แก่สหกรณ์ทั้งส้ิน 
 ขอ้   9.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเตม็มูลค่าแลว้ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 

อัตราค่าหุ้นท่ีก 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  ขึ้นไป 1,500 – 5,000 
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