
 
                                                                                                                                                                    
                                                
 
 

 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมทบ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จํากดั 
   วนัท่ี............เดือน.............................พ.ศ....................... 

 
   เรียน     คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย   จํากัด 
                 ขา้พเจา้....................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี..................บา้น...........................ถนน............................หมู่ท่ี........... 
   ตาํบล..............................อาํเภอ.....................................จงัหวดัเลย  รหัสไปรษณีย.์..................โทร.....................ไดท้ราบขอ้ความและเง่ือนไข 
   ในขอ้บงัคบัสหกรณ์น้ีโดยตลอดแลว้  เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ทุกประการ  จึงไดใ้ห้ถอ้ยคาํเพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อมูลท่ัวไป 
   1. ขา้พเจา้เกิดเม่ือวนัท่ี...........เดือน................................พ.ศ........................ปัจจุบนัอาย.ุ.................ปี...............เดือน อายคุรบ  60  ปี 
        ในวนัท่ี................เดือน................................พ.ศ............................. 
   2. อาชีพ.............................................ตาํแหน่ง..............................................สังกดั......................................อาํเภอ...............................จงัหวดัเลย 
       ท่ีตั้งเลขท่ี.................ถนน..........................................หมู่ท่ี............ตาํบล........................................อาํเภอ.........................................จงัหวดัเลย 
       รหสัไปรษณีย.์......................โทร..............................มีรายได.้.......................บาท/เดือน  สถานภาพ         โสด        สมรส        หยา่หรือหมา้ย 
   3. ขา้พเจา้ขอรับรองว่ามีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์น้ี   ทุกประการ   และขา้พเจา้            ไม่เคยเป็นสมาชิก        
               เคยเป็นสมาชิกมาก่อน  และลาออกเม่ือวนัท่ี....................เดือน......................................พ.ศ........................... 
   4. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัให้เป็นสมาชิก   ขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนงในเง่ือนไขต่าง  ๆ  ดงัน้ี 
        4.1 การส่งค่าหุ้น            ส่งเป็นรายเดือน  ๆ  ละ..............................บาท  (ตอ้งไม่ตํ่ากว่าอตัราขั้นตํ่าท่ีกาํหนดในระเบียบ) 
                               ส่งเป็นคร้ังคราว  (กรณีสมาชิกสมทบ  อาจเลือกส่งเป็นรายเดือน  หรือเป็นคร้ังคราวก็ได)้ 
     4.2 ในการส่งหุ้นคร้ังแรก   ขา้พเจา้มีความประสงค ์  ดงัน้ี 
                                               ให้สหกรณ์หกัจากเงินไดร้ายเดือน  ณ  ตน้สังกดั 
                                ชาํระค่าหุ้น....................................บาท    ค่าธรรมเนียมแรกเขา้..................................บาท    ในวนัสมคัร 
     4.3  ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั   ระเบียบ   และมติ   ของสหกรณ์   ทุกประการ 
                                                                                                                                     (ลงช่ือ).........................................................ผูส้มคัร 
               (......................................................) 
คํารับรองของสมาชิกสามัญ                                      การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี 
     ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ผูส้มคัรดงักล่าวขา้งตน้    เป็น           คู่สมรส      ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรดงักล่าวแลว้   เห็นควรดงัน้ี 
     บุตร      บิดา          มารดา   ของขา้พเจา้ และมีคุณสมบติั            รับเขา้เป็นสมาชิก         สมทบได ้          ไม่ควรรับเป็นสมาชิก                
และขอ้ความท่ีแถลง ไวเ้ป็นจริงทุกประการ                                                  เพราะขาดคุณสมบติัคือ............................................................                                                                                         
                                       (ลงช่ือ).............................................(ผูรั้บรอง)                                           (ลงช่ือ)................................................ 

                                                  (...........................................)                                                                   (.............................................)                        
                                                     ............./............../............                                                                        .............../................/.............. 
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา  (กรณีเป็นลูกจ้าง)                                              
    ขา้พเจา้ขอรับรองว่า   ผูส้มคัรดงักล่าวขา้งตน้    เป็นลูกจา้ง              ความเห็นประธาน           อนุมติั          ไม่อนุมติั    

สังกดั...............................................................มีคุณสมบติั และขอ้ความ                                 
ท่ีแถลงไว ้ เป็นจริงทุกประการ                                                                                              (ลงช่ือ)...................................................                                                                                 
                                         (ลงช่ือ)....................................................                                          (นายชาํนาญ  มีมูล)             
                                                    (..................................................)                                                                 ประธานกรรมการ                                                                         
                                         ตาํแหน่ง.................................................                                                                                                                                                                      

                       โปรดพลิกด้านหลัง 

เอกสารประกอบ 

 1. สาํเนาบตัรประจาํตวั 

 2. สาํเนาทะเบียนบา้น   

 3. สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย 

     ท่ีผูกกบับตัร ATM 

 4. ค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี 100 บาท 



 
 

 

 
ทะเบียนสมาชิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จํากดั(สอ.สล.) 

ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ เลขท่ี 256 ถนนมลวิรรณ ตําบล นาอาน อาํเภอเมือง จังหวัดเลย 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้าพเจ้า 

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

วนัท่ี........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  เม่ือขา้พเจา้ได้

ถึงแก่กรรมแลว้ ให้มีการจดัแบง่สินทรัพยแ์ละผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิไดรั้บจากสหกรณ์ ทั้งก่อน หรือภายหลงัท่ีขา้พเจา้ไดถึ้งแก่

กรรมไปแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

1. เงินทนุเรือนหุน้, เงินกองทุน,เงินปันผล,เงินเฉล่ียคืน,เงินฝาก     

2. เงินสวสัดิการสงเคราะห์ต่าง ๆ     

ขอมอบฉันทะให้ 

ผู้รับผลประโยชน์ มีความสัมพนัธ์เป็น 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

                       อนึ่ง  หากข้าพเจ้ายังมีหนีค้้างชําระให้กบัสหกรณ์จํานวนเท่าใดขอให้สหกรณ์เป็นผู้พจิารณา 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     ขา้พเจา้ไดแ้นบสําเนาหนา้

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา..................ช่ือบัญชี.........................................................................เลขท่ีบัญชี

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

โดยไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีน้ี   และขา้พเจา้ไดใ้ห้ตวัอย่างลายมือช่ือของขา้พเจา้  ตามตวัอย่างลายมือช่ือของ

ขา้พเจา้ไวด้งัน้ี 
 

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.)

