
 
ใบสมัครเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 

เขียนที่(หน่วยงาน)................................................................ 
           วันที่...................เดือน……….......….................พ.ศ......................…. 
 

เรียน     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………..……………...…..…….……..……..อาย…ุ…..……ปี  เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                

                                        ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน / ท่ีอยูป่ัจจบุัน(ติดต่อได้)  
อยู่บ้านเลขที…่…..….หมู่ที.่…..…..ถนน……………..…..……………..…….ต าบล……………………..……….อ าเภอ………..…………….……….
จังหวัด…….….…………….….……เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้……….…………………… ได้ทราบถึงข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์นี ้
โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในความมุง่หมายของสหกรณ์ จึงขอสมัครเปน็สมาชิกสหกรณ์และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าเกิดวันท่ี………….เดือน………………………….พ.ศ…………………….  สถานภาพปัจจุบัน  
      โสด        หม้าย        หย่า       สมรส  ช่ือคู่สมรส  (นาย/นาง)……………….…………….….…………………..……………………….. 
ช่ือบิดา...................................................................................ชื่อมารดา......................................................................................... 

ข้อ 2.  ข้าพเจ้าเป็น           ข้าราชการ         ลูกจ้างประจ า         พนักงานราชการ       พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
      ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งงาน(ปัจจุบัน)………….……………………….……….……. หน่วยงาน (รพ./สสอ./ศูนย/์รพ.สต.) 
...................................................................... สังกัดกระทรวง……………………..…………….…อ าเภอ…………..………..………………… จังหวัด
นครราชสมีา  โดยข้าพเจ้าได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ (โปรดระบุ)....................................................... ได้รับอัตรา
เงินเดือน/อัตราค่าจ้าง  เดือนละ…………..…………...…...บาท  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน/อัตราค่าจ้าง ข้าพเจ้ายินยอมให้
หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพ่ือปรับฐานข้อมลู หรือข้าพเจ้าจะด าเนินการแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วยตนเอง 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 ข้อ 4.  ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชกิในครั้งนี ้  ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงในการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ตามข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์  ซึ่งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน (ถ้าหากมีเศษให้ปรับขึ้นเป็นหลักสิบ) โดยส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ..………………...........บาท (................................…......…...............................)  
 ข้อ 5.  ถ้าข้าพเจ้าเป็นสมาชิก   ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบญัชาหรือเจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินไดร้ายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อสหกรณ์
แจ้งยอดส่งหักเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดช าระหนี้(ถ้ามี) ของข้าพเจ้า โปรดหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้เพื่อส่งเป็นเงินค่าหุ้นรายเดือนและ
จ านวนเงินงวดช าระหนี้ (ถ้ามี) ต่อสหกรณ์ ต่อไปด้วย 
 ข้อ 6.  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและสญัญาวา่ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการมมีติรับข้าพเจ้าเป็นสมาชิก 
ข้าพเจ้าจะด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็จภายในวันซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการได้ก าหนดการช าระเงินจ านวนดังกล่าวนี้  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบตัิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
สหกรณ์ทุกประการ 
 ข้อ 7.  ถ้าข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ช่ือ สัญชาติ และที่อยู่ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
     (ลงช่ือ)...………………….........................................ผู้สมัคร 
              (..............................................................) 
 

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 

จ านวน 1 ใบ 

เลขทะเบียนสมาชิก............................... โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
3. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 
4. ส าเนาค าสั่งการจ้างงาน พนักงานราชการ      
พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
 

ข้าพเจ้า ไม่เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดแห่ง พรบ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ.2559 
                      (ลงชื่อ)..............................................................ผู้สมัคร 
 

 



- 2 - 
 

ค ารับรองจากเจ้าหน้าที่การเงนิประจ าหน่วยงาน 
 

 ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................เป็น         
ข้าราชการ   ต าแหน่ง.....................................................ได้รับเงินเดือนจากคลัง........................................... 

         ลูกจ้างประจ า   ต าแหน่ง.....................................................ได้รับเงินเดือนจากคลัง.......…………......................... 
พนักงานราชการ  ต าแหน่ง.....................................................ได้รับอัตราค่าจ้างจาก.......…………............................ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่ง..................................ได้รับอัตราค่าจ้างจาก.......………………...................... 
ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน  ต าแหน่ง..........................................ได้รับอัตราค่าจ้างจาก.......…….…….......................... 

และสามารถหักเงินค่าหุ้นรายเดอืนและเงินงวดช าระหนี้ (ถ้าม)ี ส่งต่อสหกรณ์ได ้
 
     (ลงชื่อ)………................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
              (..................................................…..) 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 
 ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................เป็นผู้อยู่ในบังคบับัญชา 
ของข้าพเจ้า  และข้อความที่ผูส้มัครและเจ้าหน้าที่การเงินได้แสดงไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทกุประการ 
 
     (ลงชื่อ)………............................................หัวหน้าหน่วยงานของผู้สมัคร 
             (.....................................................) 
***************************************************************************************** 
 ตรวจสอบถูกต้องแล้ว   เห็นสมควรรับเป็นสมาชิกได้                                   อนุมัติ 
................................…….              …..….................................                           ...........……....................                            
..…......./..…......./............   ............/……........./............               ........../......…...../.......…. 
 เจ้าหน้าที่ผูต้รวจสอบ    ผู้จัดการ                          กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทะเบียนสมาชิก 
ชื่อ…………………………………………...………………..……..……..……..อายุ………..……ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................... 

เลขบัตรประจำตวัประชาชน                       รับเข้าเป็นสมาชิกตามมติทีป่ระชุม 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่.................ในการประชุมคร้ังที่....................วันที่...............................................................
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระคา่หุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์  วันที่....................................................................
  ข้าพเจ้า  ยอมผูกพันตนในอันทีจ่ะต้องปฏิบัตติามข้อบังคบั  ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็สำคัญ  ต่อหน้าพยาน 

      ลายมือชื่อสมาชิกx...............................................................          

        ลายมือชื่อพยาน.....................................................................   
                              (................................................................) 

ลายมือชื่อพยาน..................................................................... 
                       (..................................................................) 
 



แบบสอบถามข้อมูลสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 

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

วันที่..................เดือน.................................พ.ศ....................... 
 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./MISS)…………………………………………………………………………………..……………… 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน    -            -   -   -  
ทะเบียนสมาชิกเลขที่...........................หน่วยงาน............................................ต าแหน่ง................................................... 
สถานทีป่ฏิบัตงิาน...........................................................................................โทรศัพท์.................................................... 
    ย้ายไปช่วยราชการ/ไม่ตรง จ.18 (ให้ระบุ)……………………………………..……………………………………………..……………… 
    ข้าราชการบ านาญ เกษียณ ลาออกจากราชการ โอนย้ายหนว่ยงาน(ระบุหนว่ยงานเดิม)........................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)          -            -     อายุ.............................ปี 
สถานภาพการสมรส โสด  สมรส คู่สมรสชื่อ............................................................................................... 
   หม้าย / หย่าร้าง      แยกกันอยู่ 
บิดาชื่อ.............................................................อายุ...................ปี   ยังมีชีวิตอยู ่ เสียชีวิต 
มารดาชื่อ.........................................................อายุ...................ปี    ยังมีชีวิตอยู ่ เสียชีวิต 
จ านวนบุตร/ธดิา(ของผูส้มัคร).............................คน(ขอทราบเพ่ือวางแผนการจดัสวัสดิการส าหรับสมาชิก) 
 1. ............................................................  ท างานแล้ว ศึกษาอยู่ระดับ……………………..…………….. 
 2. .............................................................  ท างานแล้ว ศึกษาอยู่ระดับ........................................... 
 3. .............................................................  ท างานแล้ว ศึกษาอยู่ระดับ……………………………………. 
 4. .............................................................  ท างานแล้ว ศึกษาอยู่ระดับ……………………………………. 
 5. .............................................................  ท างานแล้ว ศึกษาอยู่ระดับ……………………………………. 
 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน เลขที่............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................ 
ต าบล......................................อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์(บา้น)........................................................ 
ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารหรือสามารถติดต่อได้ เลขที่..............หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................................... 
ถนน....................................ต าบล......................................อ าเภอ...................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์มือถือ.....................................E-mail  Address……….………………………………..… 
 
 
 
 

 
 
 
 

หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ 
ขอความกรุณาแจ้งสหกรณ์โดยด่วนเพ่ือประโยชน์ของท่าน 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 
หนังสือแต่งตั้งผู้มีสิทธิรับเงินค่าหุ้นและผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 
                 เขียนที่....................................................................... 
      วันที่......................................................................................... 
 
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)………………….……………………..………………..……..…..……...……...……..…….. 
เลขทะเบียนสมาชิก...............................หน่วยงาน............................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่……..……….หมู่ที่.…….…….…..ถนน……………….…..…...……………..…….ต าบล…………………………………..………. 
อ าเภอ….……………….………….………..……….จังหวัด…….….…….……………....……….……รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์(บา้น)...................................โทรศัพท์(ที่ท างาน).....................................โทรศัพท์มือถือ...................................... 

โดยหนังสือฉบบันี้ ขา้พเจ้าขอแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์มอบไว้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
นครราชสีมา จ ากัด วา่ในกรณีทีข่้าพเจ้าถึงแก่กรรม ข้าพเจ้าให้สิทธิแก่สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ้น เงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคืน เงินฝาก 
และ/หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงมีสิทธิได้รบัจากสหกรณ์ ภายหลังจากทีส่หกรณ์ได้หักช าระหนีห้รือภาระผูกพันใด ๆ ตาม
กฎหมายที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ครบถ้วนแล้วให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ข้าพเจา้ได้ตัง้ไว้ ดงัตอ่ไปนี้ 

1.  เงินค่าหุ้น 
      

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เกี่ยวข้อง 

เป็น 
ร้อยละ ที่อยู ่

     
     
     
     

 
2.  เงินฝากที่มีกับสหกรณ์ทกุประเภท 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เกี่ยวข้อง 

เป็น 
ร้อยละ หมายเหตุ 

     
     
     
     

 
 
 
 



3.  เงินผลประโยชนต์่าง ๆ ไดแ้ก่ เงินสวัสดิการต่าง ๆ เงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืน (ถ้ามี) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
เกี่ยวข้อง 

เป็น 
ร้อยละ ที่อยู ่

     
     
     
     

  ข้าพเจ้าขอยืนยันวา่ในการก าหนดตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจา้มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ กรณีที่มีการแสดงเจตนาในหนังสือฉบับอ่ืนที่ท าไว้ก่อนหน้านี้ขัดหรือแย้งกับข้อความใน
หนังสือฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความแสดงเจตนาในฉบับนี้แทน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
    ลงชื่อ.......................................................ผู้แสดงเจตนา 
                 (......................................................) 
 

ลงชื่อ.......................................................พยาน  ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (....................................................)         (....................................................) 
 
หมายเหตุ 1.   สมาชิกต้องระบชุื่อผู้รับผลประโยชน์ทัง้ 3 ข้อ 

2. พยานจะต้องเป็นบุคคลบรรลนุติิภาวะและเป็นผู้ซึ่งมิได้รบัผลประโยชน์จากหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ 
3. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์(ที่ท างาน) หรือ 

โทรศัพท์(บา้น)  โปรดแจง้สหกรณ์โดยด่วนด้วย 
4. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อก ากับด้วยทุกต าแหนง่ (ห้ามใช้ยางลบ หรือ  

ใช้น ้ายาลบค าผดิ) 
 


