
 
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 

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

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

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด 
 
 ข้าพเจ้า ........................................................................... นามสกุล .................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี ................... หมู่ท่ี .............. ถนน .................................... ตําบล ............................................................. 
อําเภอ ................................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรณีย์.......................................
ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯนี้โดยตลอดแล้ว   เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ฯ  จึงขอสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  และขอให้ถ้อยคําเป็นหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ ................... ปี   (เกิดเม่ือวันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ.......................)
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน .............................................................. เบอร์โทร ................................................ 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้าง  ซ่ึงได้รับเงินได้รายเดือนประจําสังกัด .................................
ในตําแหน่ง................................ สังกัดหรือโรงเรียน................................. อําเภอ............................... จังหวัดสุโขทัย
ได้รับเงินได้รายเดือน.....................................................บาท   หรือ   ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกคุรุสภาและทํางานประจําใน 
ตําแหน่ง.............................................. โรงเรียน................................................. อําเภอ...............................................
จังหวัดสุโขทัย  ได้รับเงินได้รายเดือน.........................................................บาท  (สําหรับโรงเรียนเอกชน) 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน  ไม่ว่ามีความรับผิดชนิดจํากัดหรือไม่จํากัด 
 ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิก    ในชั้นนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ   
ในอัตราเดือนละ..........................................บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของเงินได้รายเดือน) 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินท้ังหมดซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ดังต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอียดของแต่ละราย   
คือชื่อและสํานักของเจ้าหนี้, จํานวนหนี้สินต้ังแต่แรก, อัตราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี, หลักประกันท่ีให้ไว้ จํานวนเงินต้น
คงเหลือ, จํานวนดอกเบ้ียค้างชําระ, และเป็นหนี้สินเพ่ือการใดให้ครบถ้วนทุกราย) 
 (1).................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 (2).................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 



 ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ  เพ่ือชําระหนี้สินซ่ึงข้าพเจ้ามี
อยู่ดังกล่าวในข้อ 5. นั้น เป็นจํานวนเงิน ...............................................................บาท 
 ในกรณีท่ีมีหนี้สินอยู่   แต่ไม่ประสงค์ขอกู้เงินเพ่ือชําระหนี้นั้น   หรือขอกู้น้อยกว่าจํานวนหนี้สินนั้น  
ข้าพเจ้าขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้ ................................................................................................................................ 
 ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก   ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้า  เม่ือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯโปรดหักจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนและจํานวนงวดชําระหนี้  ซ่ึง
ข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯนั้น  จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้  ข้าพเจ้าจะลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก   ท้ังชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า   และเงินค่าถือหุ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ ฯ ให้เสร็จ
ภายในวันซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการจะได้กําหนด  การชําระเงินจํานวนดังกล่าวนี้ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้
ปฏิบัติตามความในข้อ 5. ด้วย 
 ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก  จะปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับและมติของสหกรณ์ฯทุกประการ 
 ข้อ 10. ข้าพเจ้าทราบและยินยอมปฏิบัติตาม พรบ.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 โดยเคร่งครัด 
 
 

    (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้สมัคร 
 
 
 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

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

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

 ข้าพเจ้า..................................................................................... ตําแหน่ง........................................................... 
สังกัด.................................................................................................................................ขอรับรองว่าตามความรู้เห็น 
ของข้าพเจ้า   และตามท่ีข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ   ซ่ึงผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี้เป็นความจริงทุก
ประการ   ท้ังผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32.  และสมควรรับเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ฯนี้ได้ 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 

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

 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จํากัด 
             ทะเบียนสมาชิก 

 

             ชื่อ..................................................................................... อายุ......................... สัญชาติ.............................. 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................................................................รับเข้าเป็นสมาชิกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดท่ี................................ ในการประชุมครั้งท่ี................................. วันท่ี................................................... 
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และเงินค่าหุ้นรายเดือนครั้งแรก  วันท่ี.............................................................................. 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบการ  และมติของสหกรณ์ทุกประการจึงได้
ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสําคัญ  ต่อหน้าพยาน 
  ณ วันท่ี....................................................................... 

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

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

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

 

 

บัตรตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิก 
 
 ชื่อสมาชิก...........................................เลขทะเบียนท่ี.........................................หนว่ย....................................... 
 

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

     1....................................................................................................ลายมือชื่อสมาชิก 

     2....................................................................................................ลายมือชื่อสมาชิก 

     3....................................................................................................ลายมือชื่อสมาชิก 

ขอรับรองว่าลายมือชื่อบนนี้  เป็นลายมือชื่อของสมาชิกผู้นี้จริง 
 

....................................................................พยาน 

....................................................................พยาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

เอกสารประกอบ  1. สําเนาบัตรข้าราชการ/สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน  2. สําเนาทะเบียนบ้าน  3. สําเนากพ.7 หรอืสําเนาสมุดประวัต ิ
  4. คําสั่งบรรจุ  5. หนังสือยินยอมให้หักเงิน (เฉพาะหน่วยงานในสังกัด อปท.) 
  6. กรณีสังกัดโรงเรียนเอกชนต้องแนบสัญญาจ้างและสําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกคุรสุภา 



หนังสือยินยอม (เฉพาะหน่วยงานในสังกัด อปท.) 
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 

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

 ข้าพเจ้า ................................................................................................. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด เลข
ทะเบียนสมาชิก ......................................................... ขอแสดงเจตนายินยอม ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ท่ีข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงกําหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า เพ่ือ
ชําระหน้ีหรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด ตามท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสุโขทัย จํากัด แจ้งไป จนกว่าหน้ีหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป 

 ท้ังน้ี ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 ทําท่ี       สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสโุขทัย จํากัด               ................................................................................... 
 
   ให้ไว้ ณ วันท่ี ...................................................................................................... 

   (ลงช่ือ) ................................................................................................... สมาชิกผู้ยินยอม 

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

   (ลงช่ือ) ................................................................................................... ผู้อํานวยการกองคลัง 

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

   (ลงช่ือ) ................................................................................................... ผู้บริหารหน่วยงาน 

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

 

 

 

 

หมายเหตุ ***มาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 

 มาตรา ๔๒/๑ เมื่อสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกน้ัน เพ่ือ
ชําระหน้ีหรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหน้ีและภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป ให้
หน่วยงานน้ัน       หักเงินดังกล่าวและส่งเงินท่ีหักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

 การหักเงินตามวรรคหน่ึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูก
หักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
และกฎหกมายว่าด้วยการประกันสังคม 

 


