
เอกสารประกอบ 

 1. สาํเนาบตัรประจาํตวั (ตนเอง/ผูรั้บผลประโยชน์) 

 2. สาํเนาทะเบียนบา้น  (ตนเอง/ผูรั้บผลประโยชน์) 

 3. ทะเบียนสมรส (กรณีสามีเป็นผูรั้บผลประโยชน์) 

 4. สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย 

     ท่ีผูกกบับตัร ATM 

 5. ค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี 100 บาท                                   

 6. สาํเนาสัญญาจา้งงาน สาํหรับพนกังานราชการ    

  

 

       
 
 

 
                                                                                                          

 

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากดั 

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

วนัท่ี............................................................... 

เรียน     คณะกรรมการดําเนินการ 

  ขา้พเจา้.................................................นามสกุล............................................ ท่ีอยูเ่ลขท่ี......................

หมู่ท่ี.............ถนน...............................ตาํบล.................................อาํเภอ.................................จงัหวดั............................. 

รหสัไปรษณีย.์....................................เบอร์โทรศพัท.์............................................มือถือ................................................ 

สถานภาพ            โสด             หมา้ย/หยา่          สมรส  (คู่สมรสช่ือ)............................................................................. 

ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยตลอดแลว้ และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ฯ  จึงขอสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ตามเหตุผลดงัน้ี 

     ตอ้งการกูเ้งิน    ตอ้งการฝากเงิน     อ่ืน ๆ ................................. 

  ตอ้งการไดรั้บสวสัดิการ   ตอ้งการถือหุน้  

  และขอใหถ้อ้ยคาํเป็นหลกัฐาน   ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้  1.  ขา้พเจา้มีอาย.ุ................................ปี  (เกิด............................................................) 

  ขอ้  2.  ขา้พเจา้เป็น  (   ) ขา้ราชการ  (   ) พนกังานราชการ  (   ) พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่ง..........................................................สังกดัฝ่าย สสจ./รพช./สสอ.......................................

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย      เลขประจาํตวับตัรประชาชน  ..................................................................................

อตัราเงินเดือน / ค่าจา้งประจาํ.....................................บาท  (...........................................................................................)  

หน่วยงานท่ีเบิก / จ่ายเงินเดือน (  )ส่วนกลาง (  )สสจ. (  )รพช. (  )สสอ. ( ) อ่ืน ๆ  ระบุ)................................................. 

  ขอ้  3.  ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงิน 

  ขอ้  4.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนงส่งเงินชาํระค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ 

ในอตัราเดือนละ.........................................บาท  (..........................................................................................................)  

(การส่งชาํระค่าหุ้นรายเดือนตอ้งเป็นไปตามอตัราซ่ึงกาํหนดไวใ้นในระเบียบ ว่าดว้ย หุ้น ขั้นตํ่า 500 บาท  หรือจะส่ง

ชาํระคา่หุน้รายเดือนสูงกวา่อตัราท่ีกาํหนดไวก้็ได ้แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือน) 

  ขอ้  5.  ขา้พเจา้ขอแสดงรายการหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงขา้พเจา้มีอยู ่ ดงัต่อไปน้ี 

              (1)............................................................................................................................................. 

              (2)............................................................................................................................................. 
 

/โปรดพลกิด้านหลงั 
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  ขอ้  6.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินของสหกรณ์ฯ   เพื่อชาํระหน้ี  

ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งักล่าวในขอ้  5.  นั้น  เป็นจาํนวน...........................บาท (......................................................................) 

  ในกรณีท่ีมีหน้ีสินอยู ่ แต่ไม่ประสงคข์อกูเ้พื่อชาํระหน้ีนั้น  หรือขอกูเ้งินนอ้ยกวา่จาํนวนหน้ีสินนั้น 

ขา้พเจา้ขอช้ีแจงเหตุผลดงัต่อไปน้ี..................................................................................................................................... 

  ขอ้  7.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก   ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชา    หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีจ่าย 

เงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯ   โปรดหกัจาํนวนเงินค่าหุน้รายเดือน    และจาํนวนเงิน 

ชาํระหน้ี   ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ  จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่ายเพื่อสหกรณ์ฯ  ดว้ย 

  ขอ้  8.  ขา้พเจา้สัญญาวา่      ถา้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ     ตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิกได ้

ขา้พเจา้จะลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก    ทั้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้    จาํนวน    50    บาท    และเงินค่าหุน้ตาม

ขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์ฯ    ใหเ้สร็จภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการจะไดก้าํหนดการชาํระจาํนวนเงินดงักล่าวน้ี  

ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องให้ปฏิบติัตามความใน  ขอ้  7. ดว้ย 

  ขอ้  9.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ฯ  ทุกประการ 

  ขอ้ 10. ขา้พเจา้มีความประสงคเ์ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ประเภท ATM  กบัสหกรณ์ฯ  เพื่อรองรับ 

เงินกู,้ เงินฝาก , สวสัดิการต่าง ๆ รวมถึงเงินปันผล-เฉล่ียคืนประจาํปี 
 

            (ลงช่ือ)....................................................ผูส้มคัร 

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

            ตาํแหน่ง............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 

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

วนัท่ี................................................................ 

  ขา้พเจา้....................................................................ตาํแหน่ง................................................................ 

สังกดั................................................ขอรับรองวา่  ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้  และตามท่ีขา้พเจา้ไดส้อบสวนขอ้ความ 

ซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนน้ีเป็นความจริงทุกประการ    ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ    และสมควรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีได ้

 

            (ลงช่ือ).........................................................ผูรั้บรอง 

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

                ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขอาํเภอ 
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ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้ 

(      )   อนุมติั 

(      )   ไม่อนุมติั  เพราะ................................................................... 

 

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

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

                               ประธานคณะกรรมการเงินกู ้

 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน / ค่าจ้าง 

ท่ีทาํการ....................................................... 

วนัท่ี........................................................................ 

เรียน     นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัเลย 

  1.   ขา้พเจา้....................................................................ตาํแหน่ง........................................................... 

สังกดั.................................................................................อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง....................................................บาท  

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

  2.   ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินเดือน / ค่าจา้งของขา้พเจา้    เพื่อชาํระเป็นคา่หุน้รายเดือน   และเงินท่ี

ขา้พเจา้กูไ้ปจากสหกรณ์ฯ   เป็นจาํนวนตามใบสมคัรเป็นสมาชิก    หนงัสือสัญญาเงินกู ้   ตามระเบียบของสหกรณ์- 

ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย   จาํกดั   ตั้งแต่เดือน.......................................................พ.ศ.  ......................... เป็นตน้ไป 

  ขา้พเจา้ผูป้รากฏช่ือขา้งตน้  ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน   ณ   วนั   เดือน   ปี 

ท่ีระบุขา้งตน้แลว้ 

 

        (ลงช่ือ).....................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

        (ลงช่ือ).....................................................พยาน 

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

        (ลงช่ือ).....................................................พยาน 

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



 

 
ทะเบียนสมาชิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากดั(สอ.สล.) 

ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ เลขท่ี 256 ถนนมลวิรรณ ตําบล นาอาน อาํเภอเมือง จังหวัดเลย 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าพเจ้า 

ช่ือ/ นามสกุล...............................................…………….บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                             

เกิดวนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ...............อาย.ุ.......... ปี  เพศ      (  ) ชาย        (   ) หญิง 

สถานภาพ  (   ) โสด        (   ) สมรส     (   )  หยา่     (   ) ม่าย  ช่ือ – สกลุ คู่สมรส................................................................................................ 

มีบุตร/ธิดา................คน   

ท่ีอยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน   บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี...........ถนน.................................ตาํบล/แขวง................................................................ 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน             บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี...........ถนน.................................ตาํบล/แขวง.............................................................................. 

อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................................. 

โทรศพัทมื์อถือ.........................................โทรศพัทบ์า้น........................................โทรศพัทท่ี์ทาํงาน.................................................................. 

สถานท่ีปฏิบัติงานจริง............................................................................แหล่งจ่ายเงินเดือน(จ.18)....................................................................... 

เป็น  (   ) ขา้ราชการ      (   ) ลกูจา้งประจาํ   ตาํแหน่ง........................................................................................................................................... 

ไดรั้บเงินเดือนจาํนวน..............................บาท (ไม่รวมเงินพึงไดอ้ื่น)  

อนุมติัรับเขา้เป็นสมาชิกโดย มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี .......คร้ังท่ี.......เม่ือวนัท่ี....................................................................... 

ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นคร้ังแรกเม่ือ............................................................................ได้เลขทะเบียนเลขท่ี.................................. 

ขา้พเจา้ยอมรับ และจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

 

ลายมือช่ือสมาชิก.............................................................. 

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

 

ลายมือช่ือพยาน................................................................ สมาชิกสหกรณ์ 

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

 

การออกจากสหกรณ์ 

อนุมัติให้ออกจากสมาชิกภาพโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ชุดท่ี...........เม่ือวันท่ี.................................... 

ด้วยเหตุ                     ลาออกโดยสมัครใจ 

                                   ให้พ้นสมาชิกสภาพ เพราะ................................................ 

ได้จําหน่ายออกจากทะเบียนสมาชิกแล้ว เม่ือวันท่ี...............เดือน............................พ.ศ.................................................. 

 

ลงช่ือ.............................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

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

โปรดแนบ สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 1 ชุด 

ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี..................... 



                                                                                             

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 

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

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

 

เรียน  ประธานกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากัด 

 

          ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................................................  

เกิดวนัท่ี.............เดือน.............................พ.ศ................  เลขท่ีประจาํตวัประชาชน  

สถานภาพ  (    ) โสด  (    )  สมรส  (    )  หยา่  (   ) ม่าย  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................  

ตาํแหน่ง..............................................สังกดั................................................................................อาํเภอ.................................................จงัหวดั

................................................   โทร......................................... 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จาํกดั เลขทะเบียนท่ี..................................... ขอแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ ตามขอ้บงัคบั  

เม่ือข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมแล้ว ให้มีการจดัแบ่งสินทรัพยแ์ละผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิได้รับจากสหกรณ์ ทั้งก่อน หรือ

ภายหลงัท่ีขา้พเจา้ไดถึ้งแก่กรรมไปแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

1. เงินทนุเรือนหุน้, เงินกองทุน,เงินปันผล,เงินเฉล่ียคืน,เงินฝาก     

2. เงินสวสัดิการสงเคราะห์ต่าง ๆ     

ขอมอบฉันทะให้ 

ผู้รับผลประโยชน์ มีความสัมพนัธ์เป็น 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

                        

                      อนึ่ง  หากข้าพเจ้ายังมีหนีค้้างชําระให้กับสหกรณ์จํานวนเท่าใดขอให้สหกรณ์เป็นผู้พจิารณา นําทรัพย์สินและผลประโยชน์      

ดังกล่าวนี ้  ชําระหนีคื้นตามแต่จะเห็นสมควร 

                     ข้าพเจ้าได้อ่านและกรอกข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว   และเข้าใจ   จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

                                                                               (ลงช่ือ)...................................................ผู้แต่งตั้ง 

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

                                                                              (ลงช่ือ)....................................................พยาน สมาชิกสหกรณ์ 

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

                                                                              (ลงช่ือ)....................................................พยาน สมาชิกสหกรณ์ 

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

***หมายเหตุโปรดแนบ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัว ผู้รับผลประโยชน์ อย่างละ 1 ชุด*** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                         

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM 

บัญชีเลขท่ี............................... 
 

                                      วนัท่ี...................................... 
 

เรียน  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเลย จาํกดั 
 

     ขา้พเจา้ (ช่ือเตม็).............................................................อาย.ุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียน................ 

ท่ีอยู.่................................................................................................สังกดั................................................................ 

เบอร์มือถือ...............................................เบอร์ท่ีทาํงาน.................................ขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ATM 

ในช่ือของขา้พเจา้ไวก้บัสหกรณ์ฯน้ี 
 

     ขา้พเจา้ผูเ้ดียวมีอาํนาจในการถอนเงินหรือในการใหค้าํมัน่เก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดขึ้นน้ี     ขา้พเจา้ไดแ้นบสาํเนา

หนา้บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา..................ช่ือบญัชี.........................................................................เลขท่ีบญัชี

........................................ท่ีขา้พเจา้เป็นผูถื้อบตัร ATM พร้อมเงินจาํนวน 100.-บาท(หน่ึงร้อยบาทถว้น) 

โดยไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีน้ี   และขา้พเจา้ไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือช่ือของขา้พเจา้  ตามตวัอยา่งลายมือช่ือ

ของขา้พเจา้ไวด้งัน้ี 
 

ตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิกผู้ฝากเงิน 

ลายมือช่ือ................................................ 

ช่ือเตม็..................................................... 
 

     ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัและปฏิบติัตามระเบียบการของสหกรณ์ฯน้ี  ในส่วนท่ีวา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพย ์

ประเภท ATM ซ่ึงใชอ้ยูใ่นเวลานั้น ๆ ทุกประการ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

            ลายมือช่ือ....…………………………. 

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

กรณีไม่สามารถมาเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้ 

     เน่ืองจากข้าพเจ้า  ไม่สามารถมาดาํเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้  จึงได้มอบอาํนาจให้  กับ 

นาย/นาง/นางสาว.................................................................เป็นผู้ทาํการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM นีแ้ทน  

โดยได้แนบสาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน ผู้มอบอาํนาจ มาพร้อมนี ้
 

        ....................................................     (ผู้มอบอาํนาจ) 

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

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

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


	ทะเบียนสมาชิก
	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด(สอ.สล.)

