
ประเภทสมาชิก 
สมาชิกสามญั 
สมาชิกสมทบ 

 
 
 

ใบสมัครสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จํากัด 

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

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

 
เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 
 ขา้พเจา้  นาย    นาง        นางสาว ................................................................................. 
ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั โดยตลอดแลว้เห็นชอบใน
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์นี.  จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและใหถ้อ้ยคาํไวเ้ป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปนี.  

1. ขา้พเจา้ เกิดวนัที�......................เดือน.........................พ.ศ.......................   อาย.ุ.....................ปี 
เลขที�บตัรประชาชน          
วนัออกบตัร...........................  บตัรหมดอาย.ุ............................... 
สถานภาพ         โสด          สมรส           หยา่            หมา้ย             แยกกนัอยู ่
ชื�อคู่สมรส       นาย        นาง           นางสาว ................................................................................ 
ที�อยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้น อยูบ่า้นเลขที�..........หมู่ที�........ถนน.....................ตาํบล......................... 
อาํเภอ..............................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์............................ 
ที�อยูปั่จจุบนั อยูบ่า้นเลขที�............หมู่ที�..........ถนน.............................ตาํบล................................... 
อาํเภอ.................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
โทรศพัทมื์อถือ.............................. 

2. ปัจจุบนัทาํงาน         ขา้ราชการ              ลูกจา้งประจาํ    วนัที�บรรจุงาน....................................         
        พนกังานราชการ           ลูกจา้งชั�วคราว             อื�นๆ............................    
สัญญาจา้ง วนัที�เริ�ม…………………….วนัที�สิ.นสุด……………………………. 
ตาํแหน่ง………………………..ระดบั……………………..อตัราเงินเดือน………………………… 
เงินเดือนสังกดั…………………..…….…...……ปฏิบติังานสังกดั..................................................... 
โทรศพัทที์�ทาํงาน…………….….. 
 
 

ทะเบียนสมาชิก............................. 



3. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกแลว้ ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ (หุ้นละ 10 บาท) ในอตัรา
เดือนละ……………….หุน้ เป็นเงิน…………………………บาท  (หรือตามอตัราซึ� งกาํหนดไวใ้น
ระเบียบสหกรณ์) 

4. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินไดร้าย
เดือนของขา้พเจา้ หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ หกัเงินไดห้รือเงินอื�นใดที�พึงไดรั้บ ส่งเป็นเงินค่าหุ้น
หรือชาํระหนี. เงินกูไ้ม่วา่เงินตน้หรือดอกเบี.ย ที�คา้งชาํระแก่สหกรณ์เป็นลาํดบัแรก 

5. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั,ระเบียบ และมติของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา จาํกดั ทุกประการ 

6. ขา้พเจา้สัญญาว่าถ้าคณะกรรมการดาํเนินการตกลงให้ขา้พเจา้เป็นสมาชิกได้ ข้าพเจา้จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (หนึ� งร้อยบาทถ้วน) และจะชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนครั. งแรกต่อ
สหกรณ์ (กรณีที�เป็นสมาชิกสมทบที�มีเงินไดร้ายเดือนหกั ณ ที�จ่าย จะตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นแรกเขา้ 500 
บาท , ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ DEE บาท และชาํระเงินค่าหุน้รายเดือนตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือน
ของสมาชิกเพื�อให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการออกหุ้น การถือหุ้น และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก
ต่อสหกรณ์ฯ) 
 

คุณเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังาแลว้หรือไม่ ? 
 

     เคย    
     ไม่เคย 

 
 

ลงชื�อ…………………………………….ผูส้มคัร 
(……………………………………..) 

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

กรณเีป็นสมาชิกสมทบ  
 
    ลงชื�อ........................................................ผูรั้บรอง/สมาชิกสามญัสหกรณ์ 
                                           (...............................................................) เลขที�.............................. 

 
 
     
 



คํายนิยอมของคู่สมรส (สามี/ภรรยา) 
 

ขา้พเจา้..............................................................เป็นคู่สมรสของ................................................................. 
ไดรั้บทราบขอ้ความในใบสมคัรนี. โดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมให.้....................................................................... 
ทาํการต่างๆตามที�กล่าวนี.ไดทุ้กประการตลอดจนยนิยอมใหท้าํนิติกรรมเกี�ยวกบัการกูเ้งินและคํ.าประกนัเงินกูข้อง
สมาชิกสหกรณ์ฯ ไดต้ลอดไดด้ว้ย 

 
ลงชื�อ..........................................................คู่สมรส 

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

ลงชื�อ……………..………………พยาน 
(……………………………………) 

 
 

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

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
เขียนที�…………………………………………………… 

วนัที�………….เดือน……………………พ.ศ………………….. 
 ขา้พเจา้………………………………………...………ตาํแหน่ง…………………………………… 
สังกดัหน่วยงาน……………………………………….อาํเภอ……………..……………………จงัหวดัพงังา 
ขอรับรองวา่ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามที�ขา้พเจา้สอบสวนขอ้ความซึ�งผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัร เป็น
ความจริงทุกประการ ทั.งผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งเหมาะสมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา จาํกดั แห่งนี.ได ้โดยหน่วยงานยนิดีใหก้ารสนบัสนุนและความร่วมมือกบัทางสหกรณ์ฯ ต่อไป 
 

ลงชื�อ………………………………………………….... 
(………………………………………………………………….) 
ตาํแหน่ง......................................................................................... 

ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัร 
 
 
 

 



หนังสือแต่งตั.งผู้รับโอนผลประโยชน์ 
 

เขียนที�…………………………………………………… 
วนัที�………….เดือน……………………พ.ศ………………….. 

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 ขา้พเจา้……………………………………..………ตาํแหน่ง………………………………………. 
สังกดัหน่วยงาน……………………………..………….อาํเภอ…………………………………จงัหวดัพงังา 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั   ทะเบียนสมาชิกเลขที�…………………..…... 
ขอแต่งตั.งผูรั้บโอนผลประโยชน์เมื�อขา้พเจา้ไดถึ้งแก่กรรมแลว้ ให้มีการจดัแบ่งสินทรัพยแ์ละผูป้ระโยชน์ต่างๆที�
ขา้พเจา้มีสิทธิK ที�จะไดรั้บจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  ทั.งก่อนและหลงัที�ขา้พเจา้ไดถึ้งแก่
กรรมไปแลว้ ดงันี.  

1. เงินทุนเรือนหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน หรือเงินอื�นๆ จากการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

2. เงินฝากออมทรัพย ์ดอกเบี.ยเงินฝาก และอื�นๆที�เกิดจากเงินฝาก 

3. เงินสวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกผูเ้สียชีวติตามระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสาธารณประโยชน์ (ถา้มี) 

4. เงินสวสัดิการประกนักลุ่มสมาชิก (ภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ) (ถา้มี) 

รายชื�อผูรั้บผลประโยชน์ มีความสัมพนัธ์เป็น หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

  

 อนึ�ง หากขา้พเจา้ยงัมีหนี. สินคา้งชาํระให้กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  ในฐานะผูกู้ ้
ก็ดี ในฐานะผูค้ ํ. าประกนั จาํนวนเท่าใด ขอให้สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  เป็นผู ้
พิจารณานําเอาทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ ดงักล่าว ในข้อ 1,2,3 และอื�นๆ  ชําระเงินคืนในหนี. สินจนครบถ้วน
เสียก่อนตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความทั.งหมดพร้อมทั.งยินยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั เป็นที�ถูกตอ้งและเขา้ใจดีแลว้ จึงขอลายมีชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 
            ลงชื�อ……………………………………ผูแ้ต่งตั.งผูรั้บโอนผลประโยชน์ 

      (……………………………………) 
ลงชื�อ……………..………………พยาน    ลงชื�อ……………..………………พยาน 

(……………………………………)                  (……………………………………) 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกัด 
เขียนที�…………………………………………………………………(หน่วยงานที�สงักดั) 

วนัที�……….เดือน……………………..พ.ศ…………. 
  ขา้พเจา้…………………………………….………………………….อาย…ุ…………………...ปี  
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�…………….หมู่ที�………..ตรอก/ซอย………………………ถนน…………………………… 
ตาํบล/แขวง………………………………..อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั………………………… 
รับราชการตาํแหน่ง………….………………………… สงักดั................................................................................ 
อาํเภอ.....................................................จงัหวดั......................................................... 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  เลขทะเบียนสมาชิก………………………….มีความประสงคใ์ห้
ส่วนราชการหกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยที์�ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  ดงันี.  
  ขอ้ 1 ยินยอมให้เจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้งหรือเงินบาํนาญที�ขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตาม
จาํนวนที�สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหนี.  ชาํระค่าหุน้ หรือเงินอื�น แลว้แต่กรณี
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
  ขอ้ 2 กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบาํเหน็จ ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินหัก
เงินจากเงินบาํเหน็จที�ขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจาํนวนที�สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั      แจง้และ
ส่งเงินจาํนวนนั.นใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แทนขา้พเจา้ 
  ขอ้ 3 การหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ ไม่วา่กรณีใด เมื�อไดห้กัชาํระหนี.แก่ทางราชการแลว้ 
(ถา้มี) ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดัก่อนเป็นอนัดบัแรก 
  ขอ้ 4 หนงัสือยินยอมนี. ให้มีผลตั.งแต่บดันี. เป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการให้คาํยินยอมทั.งหมด
หรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั   
  ขอ้ 5 ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งเปลี�ยนแปลงส่วนราชการที�สังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื�นหรือหน่วยงาน
อื�นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แห่งใดแห่งหนึ�งที�ขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอาํนาจหักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ
หรือเงินอื�นใดในลกัษณะเดียวกนัที�ขา้พเจ้ามีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
แลว้แต่กรณีเพื�อส่งชาํระหนี.  ชาํระค่าหุ้น หรือเงินอื�นใดให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั ไดทุ้กเดือน และ
ขา้พเจา้สัญญาวา่จะปฏิบติัตามคาํยินยอมในหนังสือฉบบันี. ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ หรือให้
หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พื�อดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ พร้อมส่งสาํเนาหนงัสือยินยอม
ฉบบันี.ไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงานที�ขา้พเจา้ยา้ยหรือโอนไปสงักดัใหม่ได ้โดยให้ถือวา่สาํเนาคาํยินยอมนั.นเป็นคาํยนิยอมของ
ขา้พเจา้ทุกประการก็เป็นการเพียงพอแลว้ในการหกัเงินของขา้พเจา้ จนกวา่ภาระผกูพนัจะหมดสิ.นไป  
  หนังสือยินยอมฉบบันี.ทาํขึ.น  โดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือ
ทั.งหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

     ลงชื�อ…………………………………..ผูใ้หค้าํยนิยอม 
     (……………………………………………..) 
     ลงชื�อ…………………………………...พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน.................. 
     (……………………………………………..) 
     ลงชื�อ……………………………………พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน................. 
     (…………………………………………….) 



หนังสือยนิยอมส่งเงินให้สหกรณ์ 
 (สาํหรับสมาชิกสมทบบุคคลภายนอก)  

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

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

 
ขา้พเจา้...............................................................................อาย.ุ...............ปี ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�.................. 

หมู่ที�..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ตาํบล/แขวง.................................... 
อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั........................................... 

1. โดยหนงัสือฉบบันี.ขา้พเจา้มีความประสงคแ์ละยนิยอมส่งเงินค่าหุน้รายเดือนจนกวา่จะครบจาํนวนตาม 
ระเบียบของสหกรณ์ ฯ ตามที�ขา้พเจา้ประสงค์ไวแ้ละภาระผูกพนัใด ๆ ทุกประเภทที�ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ ฯ 
ตลอดไป ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหรือกระทาํการใด ๆ เพื�อขดัขวางการให้ความยินยอมส่งเงินตามหนงัสือนี.  เวน้แต่
จะไดรั้บคาํยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ ฯ  

2. หนงัสือยนิยอมนี.ใหมี้ผลตั.งแต่บดันี. เป็นตน้ไป 
3. หนงัสือยนิยอมฉบบันี.ทาํขึ.นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เองไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํใน 

หนงัสือนี.ทั.งหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
    (ลงชื�อ).......................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
        (...................................................) 
 
    (ลงชื�อ).......................................พยาน/สมาชิกสามญัเลขที�……..... 
         (..................................................) 
 
    (ลงชื�อ).......................................พยาน/สมาชิกสามญัเลขที�……....... 
        (...................................................) 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างลายมือชื1อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จํากัด 
 
 

 ทะเบียนสมาชิก........................................................................................... 

 ชื�อสมาชิก..................................................................................................... 

 สังกดัหน่วย……………………………………………………………… 

ลายชื1อสมาชิก 
 

1……………………………………………….….…………. 

 

2……………………………………………………………… 

 

คู่สมรสสมาชิก 

 ชื1อ-สกุล คู่สมรส ............................................................................................... 

 เบอร์โทร............................................................................................................ 

ลายมือชื1อคู่สมรส 

1……………………………………………….….…………. 

 

2……………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก 
** การสมคัรสมาชิกสหกรณ์ตอ้งกรอกเอกสารครบถว้น** 

 
สมัครสมาชิกประเภทสามัญ 

 สาํเนาบตัรประชาชน   2 ฉบบั 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั 
สาํเนาบตัรขา้ราชการ  1 ฉบบั 
** ถา้ขา้ราชการไม่มีบตัรขา้ราชการใหแ้นบสาํเนาคาํสั�งแต่งตั.งการเป็นขา้ราชการ 

 พนกังานราชการจะตอ้งแนบสาํเนาคาํสั�งสัญญาจา้ง/สาํเนาคาํสั�งแต่งตั.ง   1 ฉบบั 

 สาํเนาบตัรประชาชนคู่สมรส   1 ฉบบั   

 สาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรส 1 ฉบบั 

 สาํเนาทะเบียนสมรส D ฉบบั 

 สาํเนาหนา้สมุดธนาคาร D ฉบบั 

 สาํเนาบตัรประชาชนผูรั้บผลประโยชน์ทุกราย 
 

 สมัครสมาชิกประเภทสมทบ 

 สาํเนาบตัรประชาชน 2 ฉบบั 

 สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั 

 สาํเนาคาํสั�งสัญญาจา้ง/สาํเนาคาํสั�งแต่งตั.ง      1 ฉบบั 

 เงินค่าหุน้แรกเขา้ NEE บาท 

 สาํเนาบตัรประชาชนคู่สมรส   1 ฉบบั   

 สาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรส 1 ฉบบั 

 สาํเนาทะเบียนสมรส D ฉบบั 

 สาํเนาหนา้สมุดธนาคาร D ฉบบั 

 สาํเนาบตัรประชาชนผูรั้บผลประโยชน์ทุกราย 
 
 

 
 


