
 
 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

 เขียนที่..................................................................... 

                                                                 วันที.่...........เดอืน..............................พ.ศ................. 

เรยีน    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

 ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).................................................นามสกุล.......................................................

เลขประจำตัวประชาชน----  ที่อยูปจจุบัน (ตดิตอได) เลขที่............หมูที่.....

หมูบาน..........................ซอย...............................ถนน.........................ตำบล...........................อำเภอ............................... 

จังหวัด......................... เบอรโทรศัพท............................ปจจุบันประกอบอาชีพ...............................................................

สถานที่ทำงาน...........................................................................................................รายไดตอเดือน..........................บาท 

ไดทราบถึงขอความในขอบังคับของสหกรณโดยตลอดแลว เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ   จึงขอสมัคร                

เปนสมาชิกสมทบของสหกรณ และขอใหถอยคำเปนหลักฐาน ดังตอไปนี ้

 ขอ 1. ขาพเจาเกิดวันที่..................................................สถานภาพ  โสด   สมรส  หยา  หมาย 

คูสมรสชื่อ (นาย/นาง)..................................................................เบอรโทรศัพท............................................................... 

 ขอ 2. ขาพเจาเปนบุคคลในครอบครัวของ...................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...............

ในฐานะ  คูสมรส  บิดา  มารดา  บุตรที่บรรลุนิติภาวะ ที่อยูเลขท่ี.................................................................. 

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

 ขอ 3. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบของสหกรณแลว  ขาพเจาขอแสดงความจำนงสงเงินสะสม                 

รายเดือนในการถือหุนตอสหกรณ  (ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ ) จำนวน 100 หุน (หุนละ 10 บาท)                 

เปนเงิน 1,000 บาท และขอชำระคาธรรมเนยีมแรกเขาเปนสมาชิก จำนวน 100 บาท 

 ขอ 4. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบ  จะชำระคาหุนเปนรายเดือน ณ วันทำการส้ินเดือน โดย 

   O ชำระโดยหัก ณ ที่จายจากเงินไดรายเดอืนของสมาชิกสามัญตามขอ 2 

   O ชำระโดยการสงเงินชำระเขาบัญชีสหกรณที่ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) สาขาถนนสรรพสิทธ์ิ  

       เลขที่ 322-1-09171-0 

 ขอ 5. ขาพเจาไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และสัญญาวาถาคณะกรรมการดำเนินการมีมติ              

รับขาพเจาเปนสมาชิก ขาพเจาจะดำเนินการชำระคาธรรมเนียมแรกเขา และเงินคาหุนคร้ังแรกตอสหกรณใหเสร็จภายใน

วันท่ีคณะกรรมการดำเนินการไดกำหนดการชำระเงินจำนวนดังกลาวนี้ ขาพเจายอมผูกพันตนในอันที่จะตองปฏิบัติตาม

ขอ 4 และตามขอบังคบั ระเบยีบ มติคณะกรรมการดำเนินการ ประกาศ และหลักเกณฑของสหกรณทุกประการ 

 ขอ 6. ถาขาพเจาเปล่ียนแปลงในเร่ือง ชื่อ สัญชาติ และที่อยู และยายสังกัด หรือพนจากตำแหนง ขาพเจา

ขอสัญญาวาจะแจงใหสหกรณทราบภายใน 15 วัน 

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

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

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบทุกชอง 

เอกสารประกอบ 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูสมัคร (ยังไมหมดอายุ)  

2. สำเนาทะเบียนบานผูสมัคร  

3. สำเนาบัตรแสดงความเปนบุคคลในครอบครวัของ    

   สมาชิกสามัญ อาทิ คูสมรส แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 

   หรือบิดามารดา แสดงสำเนาทะเบียนบานของ 

   สมาชิกสามัญ หรือบุตร แสดงสำเนาสูตบิัตร  

   หรือสำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 

4. สงใบสมัครภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

เลขทะเบียนสมาชกิ.................... 



คำรับรองสมาชิกสามัญสหกรณ 

 เขียนที่..................................................................... 

                                                                 วันที.่...........เดือน..............................พ.ศ................. 

   ขาพเจา....................................................................เปนสมาชิกสามัญเลขทะเบียนท่ี.................           

ตำแหนง..................................สถานที่ทำงาน................................................................จังหวัดอุบลราชธานี                    

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต......./สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ/.................................................................................................................................................... 

   ขาพเจา....................................................................เปนสมาชิกสามัญเลขทะเบียนท่ี.................           

ตำแหนง..................................สถานที่ทำงาน................................................................จังหวัดอุบลราชธานี                    

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต......./สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ/.................................................................................................................................................... 

 ขอรับรองวาตามความรูเห็นของขาพเจา และตามที่ขาพเจาไดสอบสวนความซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัคร

ขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ ทั้งผูสมัครเปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและนิสัยดีงาม และไมเปนผูที่มีพฤติการณ 

สอแสดงให เห็นถึงความไมมั่นคงของตนเองทั้งดานเศรษฐกิจ หรือสถานภาพทางสังคมและเปนผู ท่ีมีคุณสมบัติ                 

ตามที่กำหนดไวในขอบังคบัของสหกรณ ขอ 49 เห็นสมควรพิจารณารับเขาเปนสมาชิกสมทบสหกรณนี้ได  

 ท้ังน้ี ขาพเจา...............................................................ยินยอมใหสหกรณ หัก ณ ที่จายจากเงินไดรายเดือน

ของขาพเจาเปนคาหุนของสมาชิกสมทบนี้เปนประจำทุกเดือนๆ ละ................บาท ตั้งแตเดือน................พ.ศ.....เปนตนไป 

 ลงชื่อ................................................. สมาชิกสหกรณ 

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

 ลงชื่อ................................................. สมาชิกสหกรณ 

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

 ตรวจสอบแลวเห็นวาคุณสมบัติและเอกสารถูกตองเรียบรอย  จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 

 คราวประชุมครั้งที่..........................วันที่............................................ 

 ลงชื่อ................................................. เจาหนาที่ผูตรวจสอบ

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

ทะเบียนสมาชิก 

ชื่อ..............................................................................อายุ...................ป สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................. 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน...............................................................................รับเขาเปนสมาชิกตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี.............คราวประชุมครั้งที่.............................วันที่..................................................      

ชำระคาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตามขอบังคับสหกรณ วันที่...................................................... 

 ขาพเจายอมผูกพันตนในอันท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และมติของ

สหกรณทุกประการจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

  ลายมือชื่อสมาชิก................................................................ 

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

  (.............................................) (.............................................) 
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หนังสือแสดงเจตนาต้ังผูรับโอนประโยชน  

สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

          เขียนที่ .................................................................................วันท่ี...........เดือน...............................................พ.ศ................  

                   ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)......................................นามสกุล.....................................อายุ........ป........เดือน         

เลขประจำตัวประชาชน  - - - -   สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่ ........................                

สถานท่ีปฏิบตัิงาน.......................................................................ตำบล.........................อำเภอ............................จังหวดัอุบลราชธานี 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต....../สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                                    

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ/หนวยงาน..................................................................................ปจจุบันที่อยูเลขที่..............หมูที่.....

หมูบาน.....................ซอย.........................ถนน.....................ตำบล.........................อำเภอ....................... จังหวัด..........................

โทรศัพทติดตอได...................................................... 

                   ขาพเจาขอทำหนังสือฉบบันีไ้วเพื่อแสดงวา เมื่อขาพเจาถึงแกความตายในระหวางเปนสมาชิก ขอต้ังใหบุคคลที่มี

ชื่อตอไปนี้เปนผูรบัประโยชน 

1.......................................................................เลขประจำตัวประชาชน ---- 

ที่อยูเลขที่...........หมูที่......ตำบล...........................อำเภอ..........................จังหวัด..................................ความสัมพันธ......................................    

2.......................................................................เลขประจำตัวประชาชน ---- 

ที่อยูเลขที่...........หมูที่......ตำบล...........................อำเภอ..........................จังหวัด..................................ความสัมพันธ......................................    

3.......................................................................เลขประจำตัวประชาชน ---- 

ที่อยูเลขที่...........หมูที่......ตำบล...........................อำเภอ..........................จังหวัด..................................ความสัมพันธ......................................    

4.......................................................................เลขประจำตัวประชาชน ---- 

ที่อยูเลขที่...........หมูที่......ตำบล...........................อำเภอ..........................จังหวัด..................................ความสัมพันธ......................................    

5.......................................................................เลขประจำตัวประชาชน ---- 

ที่อยูเลขที่...........หมูที่......ตำบล...........................อำเภอ..........................จังหวัด..................................ความสัมพันธ......................................    

                    เปนผูรับเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูในงบการเงินสหกรณออมทรัพย

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  และยินยอมใหสหกรณนำเงินดังกลาวหักลบกลบหนี้ที่ตองรับผิดชอบตอสหกรณกอน  

ทั้งยินยอมใหสหกรณกันเงินผลประโยชนซ่ึงบุคคลขางตนมีสิทธิไดรับไวเปนประกันหนี้ในฐานะที่ขาพเจาเปนผูค้ำประกันดวย  

โดยมีเงื่อนไขการแบงผลประโยชนดงันี้............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

              หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบบันี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

           ลงชื่อ.......................................................ผูทำหนังสอื         ลงชื่อ.......................................................ผูเขียนหรือพิมพ 

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

                ขาพเจาขอรับรองวาผูทำหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนทำหนงัสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบบันี้จรงิ จึงไดลงลายมือชือ่ 

ไวเปนพยาน 

           ลงชื่อ.......................................................พยาน                  ลงชื่อ.......................................................พยาน 

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

หมายเหตุ 1. ใหแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรของทางราชการออกใหของผูรับโอนประโยชน 

2. ผูเขียนหรือพมิพหรือพยานในหนังสือ รวมทั้งคูสมรสของผูเขียนหรือพิมพหรือพยานในหนังสือจะเปน 

    ผูรับโอนประโยชนไมได  ยกเวน ผูเขียนหรือพิมพเปนผูทำหนังสือเอง ใหคูสมรสเปนผูรับโอนประโยชนได 
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