
ใบสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  

 

เขียนท่ี....................................................................... 
วันท่ี................................................................................................ 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 

  ขาพเจา...................................................................................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขท่ี......................... 
หมูท่ี...................ถนน.....................................................ตําบล..........................................อําเภอ.....................................
จังหวดั.................................................โทรศัพทท่ีติดตอได.........................................ไดทราบขอความในขอบังคับของ 
สหกรณฯ  นี้โดยตลอดแลว  เห็นชอบในความมุงหมายและวัตถุประสงคของสหกรณฯ  จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิก
และขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี ้
  1.  ขาพเจามีอายุ......................ป  (เกิดวันท่ี..................เดือน.......................................พ.ศ...................) 
  2.  ขาพเจาเปนขาราชการหรือลูกจางซ่ึงไดรับเงินเดือนประจํา  สังกัด กระทรวงศกึษาธิการ หรือ      
ขาราชการครูในสังกัดหนวยงาน................................................................ในตําแหนง.....................................................
โรงเรียน..................................................................................อําเภอ...................................................จังหวัดนครสวรรค        
ไดรับเงินไดรายเดือน  เปนเงิน..............................................................บาท 

   โสด     หมาย       หยา 
       สมรส  ช่ือ-นามสกุล คูสมรส................................................................................................... 

     ช่ือ – นามสกุล บิดา...................................................................และมารดา..............................  
       คูสมรสไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 

       คูสมรสเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  เลขทะเบียน............................. 
สังกัดหนวยงาน................................................................................(ซ่ึงไดสงสําเนาทะเบียนสมรสมาพรอมนี้แลว) 

3. ขาพเจาเปนสมาชิกสหกรณฯ  อ่ืน ดังนี ้
3.1 สมาชิกสหกรณออมทรัพย................................................เลขทะเบียนสมาชิก………………. 

ขาพเจายนิยอมใหสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด สอบถามขอมูลสวนบุคคลท่ี  3.2 

       เกี่ยวของกับการเปนสมาชิกสหกรณ กบัสหกรณอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของได 
4.    ถาขาพเจาเปนสมาชิก  ในช้ันนี้ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนรายเดือนตอสหกรณฯ  

ในอัตราเดือนละ........................................................บาท 

5.  เม่ือขาพเจาเปนสมาชิก  ขาพเจายนิยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินได  
รายเดือนของขาพเจา  เม่ือไดรับมอบหมายจากสหกรณฯ  โปรดหักเงินคาหุนรายเดือนและเงินชําระหนี้ซ่ึงขาพเจาตอง
สงสหกรณฯ  นั้นจากเงินไดรายเดือนของขาพเจา  เพื่อสงตอสหกรณฯ  ดวย 
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6.  ขาพเจาสัญญาวา  ถาคณะกรรมการดําเนนิการตกลงรับเปนสมาชิกได  ขาพเจาจะลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิกท้ังชําระคาธรรมเนียมไดกาํหนด  การชําระเงินจํานวนดังกลาวนี้  ขาพเจายอมและขอรองใหปฏิบัติตาม
ความในขอ 5  ดวย 

7.  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก  ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  และมติตาง ๆ ของ 
สหกรณทุกประการ 

               (ลงช่ือ)...................................................................................ผูสมัคร 

(...........................................................................................)  (ชื่อนามสกุลตัวบรรจง) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(ผูบงัคับบัญชาตนสังกัดหนวยงาน สพท.นว. ,  หัวหนาหนวยงาน  แลวแตกรณี) 
เขียนท่ี.................................................................... 

วันท่ี............................................................................................ 
  ขาพเจา.......................................................................................ตําแหนง............................................. 
สังกัด..................................................................ขอรับรองตามความรูเหน็ของขาพเจา  และตามท่ีขาพเจาไดสอบสวน
ขอความผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางตนนี้  เปนความจริงทุกประการ  ท้ังผูสมัครเปนผูมีลักษณะถูกตองตามท่ี
กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณฯ  ขอ  34  สมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณฯ  ได. 
 

               (ลงช่ือ)................................................................................... 
(...........................................................................................)  (ชื่อนามสกุลตัวบรรจง) 

   ตําแหนง.................................................................................... 
 

 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณฯ คร้ังท่ี............/................วันท่ี............................   

 

อนุมัติ  /  ไมอนุมัติ     ....................................................................(เจาหนาท่ีสหกรณฯ) 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

เลขท่ีบัตรประชาชน หรือบัตรเจาหนาท่ีของรัฐ 
เลขท่ีบัตร............................................................... 
วันออกบัตร........................................................... 
วันหมดอายุ........................................................... 

เลขท่ีบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (ของตนเองเทาน้ัน) 

เลขท่ี..................................................................... 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั  สาขา................................ 

บันทึกเจาหนาท่ีสหกรณฯ 
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ทะเบียนสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 
 

  ช่ือ......................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.................เลขทะเบียน............ 
รับเขาเปนสมาชิกตามมติคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคร้ังท่ี............./................วันท่ี.....................................
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี............................................................................................... 
 

  ขาพเจายอมผูกพันในอันท่ีจะตองปฎิบัติตามระเบียบขอบังคับของสหกรณฯ ทุกประการ จึงได        
ลงลายมือช่ือเปนสําคัญตอหนาพยาน  ณ  วันท่ี................................................................................ 
 

(ลงช่ือ)....................................................................สมาชิกผูสมัคร 

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

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

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

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

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

เอกสารแนบใบสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 

   สําเนาทะเบยีนบานผูสมคัร                                                                    จํานวน  2  ชุด 

   สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรเจาหนาท่ีของรัฐ           จํานวน  2  ชุด 

   สําเนาบัญชธีนาคารกรุงไทย จํากัด ของผูสมัคร ( ถายสําเนาเอกสารดานหนาท่ีมีเลขที่บัญชี)  จํานวน 2 ชุด 

   สําเนาคําส่ังบรรจุ                                                                                                     จํานวน  1  ชุด 
 
 
 
 

 

เอกสารดังกลาวทางสหกรณฯ          จะใชเปนขอมูลเก่ียวกับสมาชิก    เพื่อสะดวกในการติดตอ และดําเนินงาน        
เก่ียวกับสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 

 



 

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  

 

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

 

  ขาพเจา.................................................................................อายุ......................ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี........................
หมูที่.....................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................ปฏิบัติงาน/รับราชการตําแหนง...........................................
โรงเรียน........................................................อําเภอ..................................................จังหวัดนครสวรรค  สังกัด..........................................
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  หมายเลขทะเบียนสมาชิก  ..................................มีความประสงคใหสวนราชการ
หักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับหนวยงานตนสังกัด
ดังน้ี 

  ขอ  1.  ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงิน  เงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  แจงในแตเดือนและสงชําระหน้ี  ชําระคาหุนหรือเงินอื่น  แลวแตกรณีให 
สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 

  ขอ  2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ / ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หัก
เงินจากเงินบําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับ  จากทางราชการ / หนวยงาน  ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  แจงและสง
เงินจํานวนน้ันใหสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  แทนขาพเจา 
  ขอ  3.  ยินยอมใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ  หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นที่
ขาพเจาปฏิบัติหนาที่อยู หักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา เพ่ือชําระหน้ีหรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอ
สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด  ใหแกสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด ตามที่สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด 
แจงไป จนกวาหน้ีหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป  ตามมาตรา 42/1 แหง พ.ร.บ.สหกรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553 

  ขอ  4.  หนังสือยินยอมน้ีใหผลต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือ
บางสวน  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 

  หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  ไดตรวจสอบขอความ  และถอยคําในหนังสือน้ี    
ทั้งหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน  หนังสือน้ีทําขึ้นสามฉบับ  มีขอความตรงกัน 
ฉบับน้ีเปน     ฉบับที่หน่ึงเก็บไวที่หนวยงานตนสังกัด    ฉบับที่สองใหสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  และ   ฉบับที่
สามขาพเจาเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน 
 

      (ลงช่ือ)...................................................................................ผูใหคํายินยอม 

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

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

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

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

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



สมัครใหม 

บัตรตัวอยางลายมือชื่อสมาชิกสหกรณฯ 
 
ช่ือสมาชิก.........................................................................หนวย....................................เลขทะเบียน................. 
เกิดวันท่ี...............................เดือน................................................................................พ.ศ.................................. 
วันท่ีเขาเปนสมาชิก..........................................................................ช่ือคูสมรส................................................... 
 

 

       ตัวอยางลายมือช่ือ 1.............................................. 
            2............................................. 
            3............................................. 
 

ขอรับรองวาลายมือช่ือขางบนน้ี  เปนลายมือของสมาชิกผูนี้จริง ................................................................พยาน 

        ...............................................................พยาน 

 

 


	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  จำกัด
	เอกสารแนบใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  จำกัด

