
 
ใบสมัครเปนสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั 

เขียนที(่หนวยงาน).............................................................. 

           วันที่...................เดือน……….......….................พ.ศ......................…. 
 

เรียน     ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสีมา จํากัด 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)……………..……………...…..…….……..……..อายุ……..……ป  เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                

                                        ที่อยูตามทะเบียนบาน / ทีอ่ยูปจจบุัน(ติดตอได)  

อยูบานเลขท่ี……..….หมูที่.…..…..ถนน……………..…..……………..…….ตาํบล……………………..……….อําเภอ………..…………….……….

จังหวัด…….….…………….….……เบอรโทรศัพทที่ติดตอได……….…………………… ไดทราบถึงขอความในขอบังคบัของสหกรณนี้ 

โดยตลอดแลว เห็นชอบในความมุงหมายของสหกรณ จึงขอสมัครเปนสมาชิกสหกรณและขอใหถอยคําเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.  ขาพเจาเกิดวันที่………….เดือน………………………….พ.ศ…………………….  สถานภาพปจจุบัน  

      โสด        หมาย       สมรส  ชื่อคูสมรส  (นาย/นาง)……………….…………….….…………………………………………………………. 

ชือ่บิดา..............................................................................ชือ่มารดา........................................................................................ 

ขอ 2.  ขาพเจาเปน           ขาราชการ         ลูกจางประจํา         พนักงานราชการ       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

      ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงงาน(ปจจุบัน)………….……………………….……….……. หนวยงาน (รพ./สสอ./ศูนย/รพ.สต.) 

...................................................................... สังกัดกระทรวง……………………..…………….…อําเภอ…………..………..………………… จังหวัด

นครราชสีมา  โดยขาพเจาไดรับการบรรจุเขารับราชการ เม่ือวันที่ (โปรดระบุ)....................................................... ไดรับอัตรา

เงนิเดือน/อัตราคาจาง  เดือนละ…………..…………...…...บาท  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงนิเดือน/อัตราคาจาง ขาพเจายินยอมให

หนวยงานตนสังกดัแจงใหสหกรณทราบเพื่อปรับฐานขอมลู หรือขาพเจาจะดําเนินการแจงใหสหกรณทราบดวยตนเอง 

 ขอ 3. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น ท่ีมวีัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

 ขอ 4.  ถาขาพเจาไดเปนสมาชกิในครั้งนี้  ขาพเจาขอแสดงความจํานงในการสงเงนิคาหุนรายเดือนตอสหกรณตามขอบังคบั

และระเบียบของสหกรณ  ซึ่งไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดรายเดือน (ถาหากมีเศษใหปรับขึ้นเปนหลักสิบ) โดยสงเงินคาหุนรายเดือน

ในอัตราเดือนละ..………………...........บาท (................................…......…...............................)  

 ขอ 5.  ถาขาพเจาเปนสมาชิก   ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบญัชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดอืนของขาพเจาเมื่อสหกรณ

แจงยอดสงหักเงินคาหุนหรือเงินงวดชําระหนี้(ถามี) ของขาพเจา โปรดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพ่ือสงเปนเงนิคาหุนรายเดือนและ

จํานวนเงนิงวดชําระหนี้ (ถามี) ตอสหกรณ ตอไปดวย 

 ขอ 6.  ขาพเจาไดลงลายมอืชือ่ในทะเบียนสมาชิกและสญัญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการมีมติรับขาพเจาเปนสมาชกิ 

ขาพเจาจะดําเนินการชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนคร้ังแรกตอสหกรณใหเสร็จภายในวันซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการไดกําหนดการชําระเงินจํานวนดังกลาวนี้  ขาพเจายอมผูกพันตนในอันที่จะตองปฏิบตัิตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของ

สหกรณทุกประการ 

 ขอ 7.  ถาขาพเจาเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ช่ือ สัญชาติ และที่อยู ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบภายใน 15 วัน 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความทีไ่ดระบุไวในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ จึงไดลงลายมอืช่ือไวเปนสาํคัญ  

ณ วนั เดือน ป ที่ระบุขางตน 

     (ลงชือ่)...………………….........................................ผูสมัคร 

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

 

รูปถาย 

1 นิ้ว 

จํานวน 1 ใบ 

เลขทะเบียนสมาชิก............................... โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทกุชอง 

เอกสารประกอบ 

1. สําเนาบตัรขาราชการหรือบัตรประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. สลิปเงินเดือนปจจุบัน 

4. สําเนาคําสั่งการจางงาน พนักงานราชการ      

พนักงานกระทรวงฯ ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

ขาพเจา ไมเปนบุคคลท่ีถูกกําหนดแหง พรบ. ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ.2559 

                      (ลงชื่อ)..............................................................ผูสมัคร 

 



- 2 - 
 

คํารับรองจากเจาหนาที่การเงินประจําหนวยงาน 
 

 ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................เปน         

ขาราชการ   ตําแหนง.....................................................ไดรับเงนิเดือนจากคลัง........................................... 

         ลูกจางประจํา   ตําแหนง.....................................................ไดรับเงินเดือนจากคลัง.......…………......................... 

พนักงานราชการ  ตําแหนง.....................................................ไดรับอัตราคาจางจาก.......…………............................ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตําแหนง..................................ไดรับอัตราคาจางจาก.......………………...................... 

ลูกจางชั่วคราวรายเดือน  ตําแหนง..........................................ไดรับอัตราคาจางจาก.......…….…….......................... 

และสามารถหักเงินคาหุนรายเดือนและเงนิงวดชําระหนี้ (ถามี) สงตอสหกรณได 

 

     (ลงช่ือ)………................................................เจาหนาที่การเงิน 

              (..................................................…..) 

คํารับรองของผูบังคบับัญชา 

 

 ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................เปนผูอยูในบังคับบัญชา 

ของขาพเจา  และขอความที่ผูสมัครและเจาหนาที่การเงินไดแสดงไวในใบสมัครเปนความจริงทุกประการ 

 

     (ลงช่ือ)………............................................หัวหนาหนวยงานของผูสมัคร 

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

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

 ตรวจสอบถูกตองแลว   เห็นสมควรรับเปนสมาชิกได                                   อนุมัติ 

................................…….              …..….................................                           ...........……....................                           

..…......./..…......./............   ............/……........./............               ........../......…...../.......…. 

 เจาหนาที่ผูตรวจสอบ    ผูจัดการ                          กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสมาชิก 
ชื่อ…………………………………………...………………..……..……..……..อายุ………..……ป  สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................... 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน                       รับเขาเปนสมาชิกตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่.................ในการประชุมคร้ังที่....................วันที่...............................................................

ชาํระคาธรรมเนียมแรกเขา และชาํระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ  วันที่....................................................................

  ขาพเจา  ยอมผูกพันตนในอันท่ีจะตองปฏิบัติตามขอบังคบั  ระเบียบ และมติของสหกรณทุกประการ 

จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคญั  ตอหนาพยาน 

      ลายมือช่ือสมาชิกx...............................................................          

        ลายมือช่ือพยาน.....................................................................   

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

ลายมือชื่อพยาน..................................................................... 

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



แบบสอบถามขอมูลสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมงาน 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

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

       

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

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./MISS)…………………………………………………………………………………..……………… 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน    -            -   -   -  

ทะเบียนสมาชิกเลขที่...........................หนวยงาน............................................ตําแหนง................................................... 

สถานที่ปฏิบัติงาน...........................................................................................โทรศัพท.................................................... 

    ยายไปชวยราชการ/ไมตรง จ.18 (ใหระบุ)……………………………………..……………………………………………..……………… 

    ขาราชการบํานาญ เกษียณ ลาออกจากราชการ โอนยายหนวยงาน(ระบุหนวยงานเดิม)........................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)          -            -     อายุ.............................ป 

สถานภาพการสมรส โสด  สมรส คูสมรสชื่อ............................................................................................... 

   หมาย / หยาราง      แยกกันอยู 

บิดาชื่อ.............................................................อายุ...................ป   ยังมีชีวิตอยู เสียชีวิต 

มารดาชื่อ.........................................................อายุ...................ป    ยังมีชีวิตอยู เสียชีวิต 

จํานวนบุตร/ธิดา(ของผูสมัคร).............................คน(ขอทราบเพ่ือวางแผนการจัดสวัสดิการสําหรบัสมาชิก) 

 1. ............................................................  ทาํงานแลว ศึกษาอยูระดับ……………………..…………….. 

 2. .............................................................  ทาํงานแลว ศึกษาอยูระดับ........................................... 

 3. .............................................................  ทํางานแลว ศึกษาอยูระดับ……………………………………. 

 4. .............................................................  ทาํงานแลว ศึกษาอยูระดับ……………………………………. 

 5. .............................................................  ทาํงานแลว ศึกษาอยูระดับ……………………………………. 

 

ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน เลขท่ี............หมูที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................ 

ตําบล......................................อําเภอ.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.........................

โทรศัพท(บาน)........................................................ 

ที่อยูที่จัดสงเอกสารหรือสามารถติดตอได เลขท่ี..............หมูที่................ตรอก/ซอย......................................................... 

ถนน....................................ตําบล......................................อําเภอ...................................จังหวัด.......................................

รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพทมือถือ.....................................E-mail  Address……….………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ที่อยู  เบอรโทรศัพท 

ขอความกรุณาแจงสหกรณโดยดวนเพื่อประโยชนของทาน 



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

หนังสือแตงตั้งผูมีสิทธิรับเงินคาหุนและผลประโยชนตาง ๆ 

 

                 เขียนท่ี....................................................................... 

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

 

เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)………………….……………………..………………..……..…..……...……...……..…….. 

เลขทะเบียนสมาชิก...............................หนวยงาน............................................................................................................. 

อยูบานเลขที่……..……….หมูที่.…….…….…..ถนน……………….…..…...……………..…….ตําบล…………………………………..………. 

อําเภอ….……………….………….………..……….จังหวัด…….….…….……………....……….……รหัสไปรษณีย...................................

โทรศัพท(บาน)...................................โทรศัพท(ท่ีทาํงาน).....................................โทรศัพทมือถือ...................................... 

โดยหนังสอืฉบับน้ี ขาพเจาขอแสดงเจตนาผูรับผลประโยชนมอบไวใหกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข 

นครราชสีมา จํากัด วาในกรณีท่ีขาพเจาถึงแกกรรม ขาพเจาใหสิทธิแกสหกรณจายเงนิคาหุน เงินปนผล เงนิเฉลี่ยคืน เงินฝาก 

และ/หรือเงนิอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงมสีิทธิไดรับจากสหกรณ ภายหลังจากที่สหกรณไดหักชําระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ ตาม

กฎหมายท่ีขาพเจามีตอสหกรณครบถวนแลวใหแกผูรับผลประโยชนตามที่ขาพเจาไดตั้งไว ดังตอไปนี้ 

1.  เงินคาหุน 
      

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
เกี่ยวของ 

เปน 
รอยละ ที่อยู 

     

     

     

     
 

2.  เงินฝากที่มีกับสหกรณทุกประเภท 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
เกี่ยวของ 

เปน 
รอยละ หมายเหตุ 

     

     

     

     
 

 

 

 



3.  เงินผลประโยชนตาง ๆ ไดแก เงินสวัสดิการตาง ๆ เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคนื (ถามี) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
เกี่ยวของ 

เปน 
รอยละ ที่อยู 

     

     

     

     
  ขาพเจาขอยืนยันวาในการกําหนดต้ังผูรบัโอนประโยชนของขาพเจากระทําข้ึนในขณะที่ขาพเจามี

สติสัมปชัญญะสมบูรณทุกประการ กรณีท่ีมีการแสดงเจตนาในหนังสือฉบับอ่ืนที่ทําไวกอนหนานี้ขัดหรือแยงกับขอความใน

หนังสือฉบับน้ี ใหใชขอความแสดงเจตนาในฉบับนี้แทน จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 

    ลงช่ือ.......................................................ผูแสดงเจตนา 

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

 

ลงช่ือ.......................................................พยาน  ลงช่ือ.......................................................พยาน 

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

 

หมายเหตุ 1.   สมาชิกตองระบุชื่อผูรับผลประโยชนทั้ง 3 ขอ 

2. พยานจะตองเปนบุคคลบรรลุนิติภาวะและเปนผูซึ่งมิไดรับผลประโยชนจากหนังสือแสดงเจตนาฉบับน้ี 

3. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู หรือ หมายเลขโทรศัพทมือถือ โทรศัพท(ที่ทํางาน) หรือ 

โทรศัพท(บาน)  โปรดแจงสหกรณโดยดวนดวย 

4. กรณีท่ีมีการแกไข ใหขีดฆาขอความเดิม และลงลายมือชื่อกํากับดวยทุกตําแหนง (หามใชยางลบ หรือ  

ใชนํ้ายาลบคําผิด) 

 


