
 
 
 

 
 
 
 

ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

       เขียนที�..................................................................... 

                                                                 วนัที�............เดือน..............................พ.ศ................ 

เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

 ขา้พเจา้ (นาย , นาง , นางสาว).................................................นามสกุล.....................................................
เลขประจาํตวัประชาชน�-����-�����-��-�  ที�อยูปั่จจุบนั  ณ บา้นเลขที�.............หมู่ที�........
ถนน.........................ตาํบล...........................อาํเภอ............................... จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย.์................
โทรศพัทบ์า้น..............................มือถือ............................ไดรั้บทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยตลอดแลว้  
เ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์จึงขอสมัครเข้า เ ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั   และขอใหถ้อ้ยคาํเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปนี7 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้อาย.ุ.............ปี............เดือน  เกิดวนัที�..........เดือน................................พ.ศ..................... 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็นขา้ราชการ / ทาํงาน ในตาํแหน่ง......................................................................ระดบั........ 
สังกดัโรงเรียน/หน่วยงาน................................................................ตาํบล..............................อาํเภอ................................
จงัหวดั.......................................................สังกดั สํานกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต......./
สาํนกังานเขตพื7นที�การศึกษามธัยมศึกษา 29 /..................................................................โทรศพัท.์................................ 
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน.................................บาท  

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์�น  ซึ� งมีวตัถุประสงค์ในการให้กูย้ืมเงินไม่ว่ามีความ           
รับผดิชนิดจาํกดั หรือไม่จาํกดั 

 ขอ้ 4. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ ร้อยละ 5 
ของเงินไดร้ายเดือน  ในอตัราเดือนละ..........................บาท (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท) 
 
 
 
  

 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1.สาํเนาบตัรขา้ราชการหรือบตัรประชาชนผูส้มคัร และคู่สมรส 
2.สาํเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร และคู่สมรส 
3. สาํเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/ใบมรณบตัร 
4. สาํเนาสลิปเงินเดือน (เดือนสุดทา้ย) (ผูบ้งัคบับญัชารับรอง) 
5. สาํเนาใบ ก.ค.ศ.16 (กพ.7) (ขา้ราชการ) / สาํเนาสัญญาจา้ง 
   (กรณีพนกังานราชการ/พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ฯ / 
     พนกังานตามภารกิจฯลฯ) (ผูบ้งัคบับญัชารับรอง) 
6. เอกสารการเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถา้มี) 
7.สาํเนาบญัชีธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ของตนเอง 

สมัครใหม่ 

ชื1อ – ชื1อสกลุ ......................................................................... 

   เคยเป็นสมาชิก เลขทะเบียนเดิม......................... 

    ลาออกเมื1อวันที1......เดือน....................พ.ศ................. 

   ไม่เคยเป็นสมาชิก  

  โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.................................... 

  กู้เงินธนาคารออมสิน (โครงการ.....................................) 

  กู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (กบข.) 

  กู้เงินธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงเทพ 

  เคยสมัครสวัสดิการ           สสอค.   สส.ชสอ. 

   ส.ส.ป.ท. 

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ เอกสารที1ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่รับพจิารณา 
1. ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสมาชิกใหข้อ้มูลที�เป็นเท็จ กรณีตรวจสอบภายหลงัพบวา่ขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หนึ�ง ยนิยอมให้

สหกรณ์จาํหน่ายจากการเป็นสมาชิก 
2. ทั7งนี7  ใหผู้ป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิก ส่งใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก ภายในวนัที1 15 ของทุกเดอืน ถา้ส่งใบสมคัรหลงัจาก

วนัที� 15 จะมีผลการสมคัรในเดือนถดัไป 
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 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหนี7 สินทั7งหมดของขา้พเจา้ที�มีดงัต่อไปนี7  (แสดงขอ้ความรายละเอียดของ                
แต่ละรายคือชื�อและสาํนกังานของเจา้หนี7  วนัเป็นหนี7  จาํนวนหนี7 สินตั7งแต่แรก อตัราดอกเบี7ย  ร้อยละต่อปี หลกัประกนั 
ที�ใหไ้ว ้ จาํนวนเงินตน้คงเหลือ จาํนวนดอกเบี7ยคา้งชาํระ และเป็นหนี7 สินเพื�อการใดให้ครบ และเป็นไปตาม ขอ้ 42 (6)  
แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั)  
  5.1  กูเ้งินจากธนาคารออมสิน (โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตครู / และหรือสวสัดิการ 
   เมื�อวนัที�...................................................จาํนวนเงินกู.้.............................................บาท 

   อตัราดอกเบี7ย.....................หนี7คงเหลือปัจจุบนั........................................................บาท 

  5.2  กูเ้งินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (กรณีซื7อบา้นพร้อมที�ดิน / กบข.) 
   เมื�อวนัที�...................................................จาํนวนเงินกู.้.............................................บาท 

   อตัราดอกเบี7ย.....................หนี7คงเหลือปัจจุบนั........................................................บาท 

  5.3  กูเ้งินจากธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงเทพ 

   เมื�อวนัที�...................................................จาํนวนเงินกู.้.............................................บาท 

   อตัราดอกเบี7ย.....................หนี7คงเหลือปัจจุบนั........................................................บาท 

  5.4  อื�น ๆ ................................................................................................................................ 
   ......................................................................................................................................... 

 ขอ้ 6. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์ เพื�อชาํระหนี7 ซึ� งขา้พเจา้มีอยู่
ดงักล่าวในขอ้ 5.นั7น จาํนวน...........................บาท (.........................................................................................................) 
  ในกรณีที� มีหนี7 สินอยู่  แต่ไม่ประสงค์จะขอกู้เพื�อชําระหนี7 สินนั7 น หรือขอกู้น้อยกว่าจํานวน                
หนี7 สินนั7น ขา้พเจา้ขอชี7แจงเหตุผลดงัต่อไปนี7 .................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 ขอ้ 7. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินได ้
รายเดือนของขา้พเจา้  เมื�อไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์  โปรดหักเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าหุ้น 
รายเดือน , ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และจาํนวนเงินงวดชาํระหนี7พร้อมดอกเบี7ย  ซึ� งขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ ณ วนัที�จ่าย  
เพื�อส่งต่อสหกรณ์ ตามรายละเอียดงบหนา้รายการหกัเงิน ณ ที�จ่ายของสหกรณ์ดว้ย 

 ขอ้ 8. ขา้พเจา้สัญญาว่า  ถ้าคณะกรรมการดาํเนินการมีมติรับขา้พเจา้เขา้เป็นสมาชิกแล้ว ขา้พเจา้จะลง
ลายมือชื�อในทะเบียนสมาชิก  ทั7งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ให้เสร็จภายใน
วนัที�.........เดือน..............................พ.ศ............หรือตามที�คณะกรรมการดาํเนินการจะไดก้าํหนดการชาํระเงินดงักล่าวนี7   
ขา้พเจา้ยนิยอมและร้องขอใหป้ฏิบติัตามในขอ้ 7 ดว้ย 

 ขอ้ 9. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 

   (ลงชื1อ)................................................. ผู้สมัคร 

    (.................................................)  
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คาํรับรองของผู้บังคบับัญชา 
    เขียนที�....................................................................... 

                                                                                          วนัที�..............เดือน....................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้.....................................................................ตาํแหน่ง........................................................................
หน่วยงาน/โรงเรียน.............................................................................................อาํเภอ..................................................... 
จงัหวดั.................................... สังกดั สํานกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต......./สํานกังานเขต
พื7นที�การศึกษามธัยมศึกษา 29 /..........................................................ขอรับรองว่า ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้ และ
ตามที�ขา้พเจา้ได้สอบสวนความ  ซึ� งผูส้มคัรได้แสดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนนี7 เป็นความจริงทุกประการ ทั7งผูส้มคัร            
เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยและนิสัยดีงาม และไม่เป็นผูมี้พฤติการณ์ส่อแสดงให้เห็นถึงความไม่มั�นคงของตนเอง                 
ทั7งดา้นเศรษฐกิจ หรือสถานภาพทางสังคม และเป็นผูที้�มีคุณสมบติัตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 32 
และสมควรพิจารณารับเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์นี7ได ้

   (ลงชื�อ)................................................. ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัร 
    (.................................................) 

   ขา้พเจา้.........................................ตาํแหน่ง................................................. 
   ขอรับรองวา่ บุคคลผูนี้7 มีเงินเดือนให้หกั ณ ที�จ่ายได ้

   (ลงชื�อ)..................................................หวัหนา้งานการเงิน 
    (..................................................) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ทะเบียนสมาชิก 

ชื�อ.........................................................................อาย.ุ...........ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที�........................รับเขา้เป็นสมาชิก
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดที�.......ครั7 งที�........../................ เมื�อวนัที�........................................................ 
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุน้รายเดือนครั7 งแรก  วนัที�............................................................ 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที� จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ                                
จึงไดล้งลายมือชื�อใหไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน ณ  วนัที�................................................................................ 

  ลายมือชื�อสมาชิก................................................................................. 
   (..................................................................................) 

  ลายมือชื�อพยาน................................................................................... 
   (..................................................................................) 

  ลายมือชื�อพยาน................................................................................... 
   (..................................................................................) 



-  4  - 

รายการตําแหน่งและต้นสังกดั 

วนัที1 ตําแหน่งและสังกดั ลายมือชื1อเจ้าหน้าที1 

ขณะแรกเข้า   

   
   
   

รายการเงนิได้และเงนิค่าหุ้นรายเดอืน 

วนัที1 เลขที1เงินเดือน อตัราเงินเดือน 
เงินค่าหุ้น

รายเดือน 
หมายเหตุ ลายมือชื1อเจ้าหน้าที1 

ขณะแรกเข้า      

      
      
      
      

รายการตาํบลที1อยู่ 

รับแจ้งวนัที1 ตําบลที1อยู่ หมายเหตุ ลายมือชื1อเจ้าหน้าที1 

ขณะแรกเข้า    

    
    
    
 

การออกจากสหกรณ์ 

ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ............................................................................ตั7งแต่วนัที�.................................................... 
มติคณะกรรมการดาํเนินการประชุมครั7 งที�..............................................................วนัที�.................................................... 
สหกรณ์แจง้ใหท้ราบตามหนงัสือ............................................................................วนัที�................................................... 
 

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

เลขานุการ 
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หนังสือให้ความยนิยอมของ สามี/ภรรยา ของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากดั 

 

    เขียนที�....................................................................... 

                                                                                        วนัที�..............เดือน.......................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้.......................................................................ยนิยอมให.้.................................................................. 
สมาชิกเลขทะเบียนที�..................ซึ� งเป็น สามี / ภรรยา (ขีดฆ่าคาํที�ไม่ใชอ้อก) ของขา้พเจา้ทาํนิติกรรมอนัเป็นการจดัการ
สินสมรสกบัสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จาํกดั  ทั7งที�ไดท้าํไวแ้ลว้และหรือ
จะทาํขึ7นในวนัหนึ�งวนัใดในภายหนา้ไดต้ลอดไป  จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 

 

  (ลงชื�อ)................................................. สามี  / ภรรยา 
   (.................................................) 

 (ลงชื�อ)................................................. พยาน/ผูรั้บรอง 
  (..................................................) 

 (ลงชื�อ)................................................. พยาน/ผูรั้บรอง 
  (..................................................) 
 

หมายเหตุ : 1. ใหคู้่สมรสของสมาชิกทาํนิติกรรมกบัสหกรณ์ ให้ความยนิยอมสมาชิกที�ทาํนิติกรรมกบัสหกรณ์  
  ไดส้มรสชอบดว้ยกฎหมายก่อนวนัที� 16 ตุลาคม 2519  ทั7งถือไดว้า่เป็นผูจ้ดัการสินบริคณห์ 

  แต่ฝ่ายเดียว  ก็ใหถื้อวา่คู่สมรสของสมาชิกนั7นไดย้นิยอมใหส้มาชิกจดัการสินสมรสแลว้   
  โดยไม่ตอ้งทาํหนงัสือใหค้วามยนิยอมอีก  เวน้แต่คู่สมรสจะบอกเลิก 

 2. ถา้ผูใ้หค้วามยนิยอมพิมพล์ายนิ7วหวัแม่มือแทนการลงชื�อ  จะตอ้งมีพยานรับรองลายพิมพห์วัแม่มือ  
  อยา่งนอ้ยสองคน และพยานรับรองลายพิมพนิ์7วหวัแม่มือแทนการลงชื�อไม่ไดแ้ละจะตอ้งทาํ 
  ต่อหนา้พยาน 

 3. พยานตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์เดียวกนั  หรือผูบ้งัคบับญัชา 
 

 

 

 

 

 

 

 


