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ใบสมัครสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด

ติดภาพถ่าย
1 นิ้ว 1 รูป

เขียนที.่ .......................................................
วันที.่ ...........เดือน...................................พ.ศ.................
เรื่อง ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
เรียน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง
2. สาเนาสลิปเงินเดือนปัจจุบัน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาในจังหวัดยะลา)
6. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว

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

ข้อ 1. 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………………………………………...
ข้อ 2. ข้าพเจ้า เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจาในตาแหน่ง.................................................................................
สังกัดหน่วย/โรงเรียน...........................................................อาเภอ..............................จังหวัด.........................................
อัตราเงินเดือน.............................บาท เงินวิทยฐานะ..................................บาท เงินรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)...................บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ไม่ว่ามีความผิดชนิดจากัด หรือไม่จากัด
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าขอแสดงความ จานงส่งค่าหุ้นรายเดือนในอัตราค่าหุ้น
เดือนละ.........................บาท
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา และหรือเจ้าหน้าที่การเงิน หักจานวนเงินค่าหุ้น
รายเดือน และจานวนงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
//ข้อ 6...
(เฉพาะเจ้าหน้าที่ขอ้ มูล) เลขหน่วย..................... หุ้น............................... สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................................
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ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิก ทั้งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าถือหุ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ฯ และยินยอมปฏิบัติตามความในข้อ 5 ด้วย
ข้อ 7. ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นอยู่หรือไม่
 เป็น สมาชิกสหกรณ์....................................................................  ไม่เป็น
ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติของสหกรณ์ทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................................ผู้สมัคร
(.....................................................................)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่......................................................
วันที่..............เดือน...................................ปี.....................
ข้าพเจ้า....................................................................................ตาแหน่ง.............................................................
สังกัด....................................................................กิ่งอาเภอ/อาเภอ......................................จังหวัด................................
ขอรับรองว่า ตามที่ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึ่ง ผู้สมัคร ได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ
ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์นี้ได้
(ลงชื่อ).................................................................ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
(.............................................................)
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ 3 ตัวอย่าง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วดังนี้
1..........................................................................................ตัวอย่างลงลายมือชื่อผู้สมัคร
2..........................................................................................ตัวอย่างลงลายมือชื่อผู้สมัคร
3..........................................................................................ตัวอย่างลงลายมือชื่อผู้สมัคร
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้สมัครรายนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นสมาชิกได้ จึงสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก
(ลงชื่อ)...............................................................เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจเอกสาร
(............................................................)
............./......................../...........
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หนังสือแต่งตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกสามัญ
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 ยข้อบังคั บสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ยะลา จากั ด ข้ อ 11 และผลประโยชน์อื่นๆ
ซึ่งข้าพเจ้าพึงได้รับจากการเป็นสมาชิกสามัญ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เว้นแต่เงินกองทุนตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์
สมาชิ กผู้เสี ยชีวิตและทุพพลภาพ โดยยินยอมให้สหกรณ์ ฯ หั กชาระหนี้สินทุกลักษณะ ซึ่งข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ
ต่อสหกรณ์ฯ ไม่ว่าในฐานะใดๆ ก่อน
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).................................................................ผู้แสดงความจานง
(...............................................................)

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

(ลงชื่อ).................................................................พยาน
(...............................................................)
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แบบ ป 2

แบบคาขอมีบัตรประจาตัวสมาชิกสามัญ
เขียนที.่ .......................................................
วันที.่ ...........เดือน...................................พ.ศ.................
เรื่อง ขอมีบัตรประจาตัวสมาชิกสามัญ
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.........................................................โรงเรียนหรือสถานที่ทางาน..............................................................อาเภอ.........................
จังหวัดยะลา เบอร์โทร.............................................................................................มีความประสงค์ขอมีบัตรประจาตัวสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด  ครั้งแรก
 แทนบัตรเก่าซึ่ง..........................................................................................
ขอได้โปรดดาเนินการให้ตามความประสงค์ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(.......................................................................)
เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้วเห็นสมควรออกบัตรให้ตามคาขอ
.......................................................เจ้าหน้าที่
............./.............................../.........................
คาสั่งอนุมัติ

บันทึกสาหรับเจ้าหน้าที่

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

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

