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ติดภาพถ่าย
1 นิ้ว 1 รูป

ใบสมัครสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด

เขียนที.่ .......................................................
วันที.่ ...........เดือน...................................พ.ศ.................
เรื่อง ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
เรียน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาในจังหวัดยะลา)
4. สัญญาจ้าง หรือหนังสือรับรองแสดงการมีรายได้
5. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 2 รูป

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน................................................พ.ศ.............................อายุ.......................ปี.........................เดือน
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ศาสนา..................
สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย ชื่อ – สกุล คู่สมรส......................................................................
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................................หมู่ที่..................ซอย................................ถนน................................
ตาบล...............................................อาเภอ...............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................
โทรศัพท์บ้าน...........................................โทรศัพท์มือถือ.......................................E-mail………………………………………...
สถานที่ปฏิบัติงาน/ชื่อหน่วยงาน...........................................................อาเภอ..............................จังหวัด.......................
ตาแหน่ง............................................................................................................เงินเดือน..........................................บาท

[ ] ก. เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในตาแหน่ง และหน่วยงานต่อไปนี้
-

พนักงานของรัฐ
ลูกจ้างตามภารกิจ
ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนเอกชน
ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐ
//บุคคลที่...

(เฉพาะเจ้าหน้าที่ขอ้ มูล) เลขหน่วย..................... หุ้น............................... สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................................
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บุคคลที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งใน ก. จะต้องปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษา หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือสานัก
พระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวงมหาดไทย ในฝ่ายหรือสานักการศึกษา ที่อยู่
ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา หรือองค์การบริหารส่วนตาบล หรือเทศบาลต่างๆในจังหวัดยะลา

[ ] ข. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ของสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
[ ] ค. เป็นบุคคลที่มีสาเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดยะลา
[ ] ง. เป็น บิดา/มารดา คู่สมรส บุตร (อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป) ของสมาชิกสหกรณ์ฯ
ชื่อ – สกุล (สมาชิกสหกรณ์).......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ...................................
ข้าพเจ้ าได้ทราบข้อความในข้อบั งคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด โดยตลอดแล้ ว เห็ นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์นี้ และขอให้ถ้อยคาเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาและไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรรับข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมทบ ข้าพเจ้าจะชาระ
ค่าธรรมเนียม แรกเข้าให้แก่สหกรณ์ สองร้อยบาท โดยส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ.......................................
บาท (ไม่ต่ากว่า 500 บาท ไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน และมีค่าหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท)
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสาร หลั กฐาน พร้ อมรั บรองส าเนาเอกสาร ในการสมั ครมาพร้ อมใบสมั ครนี้ แล้ ว
(ตามรายการเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ข้ อ 4. ข้ า พเจ้ า ขอเปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ไ ว้ กั บ สหกรณ์ ฯ และมี บั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด
สาขา..................................(สาขาในจังหวัดยะลา) เลขที่บัญชี    
เพื่อความสะดวกต่อการช าระค่าหุ้นรายเดือน และหรือช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งอาจมีต่อไปในภายหน้า และยินยอมให้
สหกรณ์ฯ หักเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีเพื่อชาระหุ้นรายเดือน หรือชาระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์
ข้อ 5. ข้าพเจ้าสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด เป็นครั้งที่ 1 2
ข้อ 6. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ทุกประการ

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้สมัคร
(.....................................................................)
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คารับรองของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง
(ในกรณีผู้สมัครสมาชิกสมทบมีคุณสมบัติตามข้อ ก. หรือ ข.)
เขียนที่......................................................
วันที่..............เดือน...................................ปี.....................
ข้าพเจ้า....................................................................................ตาแหน่ง.............................................................
สังกัด....................................................................กิ่งอาเภอ/อาเภอ......................................จังหวัด................................
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้า ข้อความที่ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................
ได้แสดงไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........................................................................
(.....................................................................)
ผู้บังคับบัญชา/นายจ้างของผู้สมัคร

หน้า 4

การรับรองสมาชิกสมทบ
1. กรณีผู้สมัครสมาชิกสมทบมีคุณสมบัติตามข้อ ก. หรือ ข. ในใบสมัคร ให้มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
เป็นผู้รับรอง จานวน 2 คน
2. กรณีผู้สมัครสมาชิกสมทบมีคุณสมบัติตามข้อ ค. ในใบสมัคร ให้บุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูยะลา จากัด เป็นผู้รับรอง จานวน 1 คน
คารับรองของสมาชิก (คนที่ 1)
เขียนที่............................................................
วันที่...............................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................................ตาแหน่ง...........................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน โรงเรียน ..........................................................................................................กิ่งอาเภอ / อาเภอ..........................................
จังหวัดยะลา ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................ทีไ่ ด้แสดงไว้
ในใบนี้สมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กล่าวไว้ในข้อบังคับ ข้อ 46/2 และสมควรเข้าเป็น
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง (คนที่ 1)
(.....................................................................)
คารับรองของสมาชิก (คนที่ 2)
เขียนที่............................................................
วันที่...............................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................................ตาแหน่ง...........................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน โรงเรียน ..........................................................................................................กิ่งอาเภอ / อาเภอ..........................................
จังหวัดยะลา ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................ทีไ่ ด้แสดงไว้
ในใบนี้สมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กล่าวไว้ในข้อบังคับ ข้อ 46/2 และสมควรเข้าเป็น
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง (คนที่ 2)
(.....................................................................)

หน้า 5

ทะเบียนสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด

ชื่อ.........................................................นามสกุล.............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่......................ในคราวประชุมครัง้ ที่.............../...................................
เมื่อวันที่........................เดือน.................................................พ.ศ...............................ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน....................บาท
(.........................................................................................................) เมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ......................
ถือหุ้นครั้งแรก จานวนเงิน..................................................บาท (.......................................................................................................................)
เมื่อวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)........................................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง (คนที่ 1)
(.....................................................................)

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้รับรอง (คนที่ 2)
(.....................................................................)
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หนังสือแต่งตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกสมทบ
เขียนที.่ .......................................................
วันที.่ ...........เดือน...................................พ.ศ.................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า...........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่....................................
ปัจจุบันข้าพเจ้าอายุ...........ปี เกิดวันที่.....................เดือน..............................................พ.ศ...................................ขอแสดงความจานงให้
(1)..................................................................................อายุ......................ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน.......................ถนน..............................
อาเภอ........................................................จังหวัด.......................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น..........................................................ของข้าพเจ้า
(2)..................................................................................อายุ......................ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน.......................ถนน..............................
อาเภอ........................................................จังหวัด.......................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น..........................................................ของข้าพเจ้า
(3)..................................................................................อายุ......................ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน.......................ถนน..............................
อาเภอ........................................................จังหวัด.......................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น..........................................................ของข้าพเจ้า
(4)..................................................................................อายุ......................ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน.......................ถนน..............................
อาเภอ........................................................จังหวัด.......................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น..........................................................ของข้าพเจ้า
(5)..................................................................................อายุ......................ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน.......................ถนน..............................
อาเภอ........................................................จังหวัด.......................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น..........................................................ของข้าพเจ้า
เป็ นผู้รั บโอนประโยชน์ตามนั ยข้อบั งคั บสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ยะลา จากั ด ข้ อ 11 และผลประโยชน์อื่นๆ
ซึ่งข้าพเจ้าพึงได้รับจากการเป็นสมาชิกสมทบ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เว้นแต่เงินกองทุนตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์
สมาชิ กผู้เสี ยชีวิตและทุพพลภาพ โดยยินยอมให้สหกรณ์ ฯ หักชาระหนี้สินทุกลักษณะ ซึ่งข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ
ต่อสหกรณ์ฯ ไม่ว่าในฐานะใดๆ ก่อน
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).................................................................ผู้แสดงความจานง
(...............................................................)

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

(ลงชื่อ).................................................................พยาน
(...............................................................)
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สิทธิประโยชน์
สมาชิกสมทบจะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
สมาชิกสมทบ มีสิทธิ ดังนี้
 สามารถซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้แต่ถือหุ้นได้ไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) (ชาระรายเดือนได้ตั้งแต่ 500 บาท
แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน)
 ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ได้ทุกประเภท วงเงินฝากทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
 มีสิทธิ์กู้เงินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุกเรือนหุ้น หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของ
หลักประกันเงินกู้เงินฝากและทุกเรือนหุ้นรวมกัน
 มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
 มีสิทธิ์รับบริการทางวิชาการและสวัสดิการตามที่คณะกรรมการกาหนด ยกเว้นกองทุนสงเคราะห์ฯ และเงินสงเคราะห์ฯ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
 มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิ ดังนี้
 ไม่มีสิทธิในเรื่องราวที่คณะกรรมการกาหนด
 ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการ หรือผู้แทนสมาชิก หรือนับชื่อเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ และการออกเสียงใดๆ ในสหกรณ์
 ไม่มีสิทธิค้าประกันเงินกู้ของสหกรณ์ ยกเว้นการค้าประกันที่ใช้อสังหาริมทรัพย์จดจานองต่อสหกรณ์
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แบบ ป 2

แบบคาขอมีบัตรประจาตัวสมาชิกสมทบ
เขียนที.่ .......................................................
วันที.่ ...........เดือน...................................พ.ศ.................
เรื่อง ขอมีบัตรประจาตัวสมาชิกสมทบสหกรณ์
เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย

 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้
 ภาพถ่ายบัตรเก่า
 เงินสด จานวน 30 บาท

 บัตรเก่า
 สาเนาหรือภาพถ่ายบันทึกแจ้งความสถานีตารวจภูธร

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ .....................................
เลขประจาตัวประชาชน(13 หลัก).................................................................................หมู่โลหิต..............................รับราชการ หรือทางาน
ในตาแหน่ง...................................................................................สถานที่ทางาน..............................................................อาเภอ.........................
จังหวัดยะลา เบอร์โทร.............................................................................................มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวสมาชิกสบทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด  ครั้งแรก
 แทนบัตรเก่าซึ่ง..........................................................................................
ขอได้โปรดดาเนินการให้ตามความประสงค์ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.......................................................................)
เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรออกบัตรให้ตามคาขอ
.......................................................เจ้าหน้าที่
............./.............................../.........................
คาสั่งอนุมัติ

บันทึกสาหรับเจ้าหน้าที่

.............................................
ประธานกรรมการ
............/................................/.............

ได้ออกบัตรสมาชิกสมทบ เลขที่................../..................................
วันที่ออกบัตร................../....................................../...........................

เลขที ......................./ .............

หนังสือยินยอมให้ ส่วนราชการต้ นสังกัดหักเงินเพือชําระหนีและข้ อผูกพันอืน
ซึงมีต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูยะลา จํากัด
เขียนที ................................................................
วันที ............. เดือน .............................. พ.ศ.........................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว................................................ อายุ ......... ปี ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที...............
หมูท่ ี .......... ถนน ............................ ซอย ........................ตําบล ................... อําเภอ/เขต ...........................
จังหวัด................. เลขทีบัตรประชาชน ...........................................รับราชการตําแหน่ง ...............................
หน่วยงาน/โรงเรียน.....................................................สังกัดหน่วยงาน.........................................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จํากัด เลขทะเบียน ..............................มีความประสงค์ให้ สว่ นราชการ
ต้ นสังกัดหักเงินเพือชําระหนีและข้ อผูกพันอืน ส่งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จํากัด แทนข้ าพเจ้ า จึงทํา
หนังสือให้ ความยินยอมไว้ ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จํากัด ซึงต่อไปนีเรียกว่า "สหกรณ์" ดังนี
ข้ อ . ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้ าง หรือเงินบํานาญ ทีข้ าพเจ้ าพึง
ได้ รับจากทางราชการ เพือส่งชําระหนี ค่าหุ้นหรือเงินอืนใด แล้ วแต่กรณีแทนข้ าพเจ้ าทุกเดือนตามจํานวนที
สหกรณ์แจ้ งในแต่ละเดือน
ข้ อ . กรณีข้าพเจ้ าพ้ นจากการเป็ นข้ าราชการ/ลูกจ้ าง และได้ รับบําเหน็จ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
เจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบําเหน็จทีข้ าพเจ้ าพึงได้รับจากทางราชการเพือชําระหนี ตามจํานวนทีสหกรณ์
แจ้ ง และส่งเงินจํานวนนันให้ แทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ . การหักเงินเดือน ค่าจ้ าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม่วา่ กรณีใด ถัดจากหนีภาษี อากร
และการหักเงินเข้ ากองทุนทีสมาชิกต้ องถูกหักตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กฎหมาย
ว่าด้ วยกองทุนสํารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม (ถ้ ามี)
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หกั เงินส่งให้ สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก ตามความในมาตรา / แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.

ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ) พ.ศ.
ข้ อ . หนังสือยินยอมฉบับนีให้ มีผลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป และข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะไม่ถอนการ

ให้ คํายินยอมทังหมดหรือบางส่วน เว้ นแต่จะได้ รับคํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์
หนังสือนีทําขึน ฉบับ มีข้อความตรงกัน เก็บไว้ ทีสหกรณ์ ฉบับ ไว้ เป็ นหลักฐาน

หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้ าพเจ้ าเอง มิได้ ถกู บังคับ ขูเ่ ข็ญแต่อย่างใด
และได้ ตรวจสอบข้ อความและถ้ อยคําในหนังสือนีทังหมดแล้ ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าทุกประการ จึงลง
ลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชือ .................................. ผู้ให้ คํายินยอม
(............................................)
สมาชิกเลขที .............................

ลงชือ ........................................ ผู้รับคํายินยอม
(.............................................)
ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จํากัด

ลงชือ ............................................ พยาน

ลงชือ ........................................... พยาน

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

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

คํารับรองของผู้บงั คับบัญชาผู้มีอํานาจเบิกจ่ายเงินได้ รายเดือนหรือเจ้ าหน้ าทีการเงินผู้ทําหน้ าทีเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................
ตําแหน่ง .....................................................................................................
สังกัด .......................................................................................................
ขอรับรองว่าจะดําเนินการหักเงินได้ รายเดือนสมาชิกสหกรณ์ของ
นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................
เพือชําระค่าหุ้นและชําระหนีให้ สหกรณ์ ฯ ตามทีสหกรณ์ ฯ ได้ แจ้ งหักในแต่ละเดือน
(ลงชือ) .................................................................
(..............................................................)
ตําแหน่ง ................................................................

