
เลขทะเบียนสมาชกิ………..………………….…. 
ส่งหัก ณ ที่จ่าย ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นครั้งแรก วันที่……………………………………… 

 
 
 
 

 
ใบสมัครสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย  จ ากัด 
 

เร่ือง  การสมัครเข้าเป็นสมาชกิ   ปกติ      
         กรณีโอน  มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์............................................จังหวัด........................โทร......................... 
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย  จ ากัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนา กพ.7      จ านวน   1  ฉบับ 
  2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1  ฉบับ 

  3.  ส าเนาบัตรข้าราชการ     จ านวน 1  ฉบับ   
  4.  ส าเนาทะเบียนบา้น     จ านวน 1  ฉบับ 
  5.  ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    จ านวน 1  ฉบับ 
  6.  เอกสารคู่สมรส (ถ้ามี)  เช่น ส าเนาบัตร/ทะเบียนบ้าน  จ านวน   1  ชุด 
  7.  ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร    จ านวน 1  ฉบับ 
  8.  รายละเอยีดรับ-จา่ยเงินเดือนๆ ล่าสดุ   จ านวน   1  ฉบับ 
 

 ข้าพเจ้าฯ  นาย/นาง/นางสาว………………...………...…..…….…………………เลขประจ าตัวประชาชน....................................................... 
สัญชาติ…………………บ้านเลขท่ี……….………หมู่ที…่……หมู่บ้าน.....................................ซอย....................................ถนน..................................... 
ต าบล………………….…....……….อ าเภอ…………………………..…………จังหวัด……….……………….…………….รหัสไปรษณยี์.......................................... 
โทรศัพท…์……………...…..……….….ไอดีไลน์............................................อีเมล์………………………………………….. ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ นี้โดยตลอด  เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ นี้  จงึขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐาน  
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ  1.  ข้าพเจ้าฯ เกิดเมื่อวันท่ี….…….เดือน…………………….…..………..พ.ศ.…….…….….  อายุ..................ปี  หมู่เลือด........................ 
สถานภาพ    โสด    หย่า    หม้าย       สมรส ช่ือคู่สมรส  นาย/นาง……….................................................................................. 
 ข้อ  2.  ข้าพเจ้าฯ เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี (วันท่ีบรรจุแต่งตั้ง).................................................................. 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง...............................................................สังกัด…………………………………………………………
โรงเรียน…………………………………………..…………….…...………….ต าบล.......................อ าเภอ………..…..………….จังหวัด…………………………...….
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท…์………….……..…… 
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ ..........................บาท เงินประจ าต าแหน่ง..............................บาท  ค่าตอบแทน.................................บาท  
เงินค่าครองชีพ............................บาท รวมเงินได้รายเดือนทั้งสิ้น...........................................บาท  
เลขที่บัญชธีนาคารกรุงไทย จ ากัด   
  1.  เลขท่ีบัญชี……………………..…..…………... (บัญชีเงินเดือน) 
  2.  เลขท่ีบัญชี………………..………..………..…. (บัญชสี าหรับรับเงินกู้และเงินปันผล/เฉลีย่คืน จาก สอ.เสมา.นค.จก.) 
 ข้อ  3.  ข้าพเจ้าฯ มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินชนิดจ ากดั   หรือไม่จ ากัด 
 ข้อ  4.  ถ้าข้าพเจ้าฯ ได้เข้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าฯฯ ขอแสดงความจ านง ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ  
ในอัตราเดือนละ…………….บาท  (ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยหุ้น) 
 ข้อ  5.  ข้าพเจ้าฯ    ไม่เคยเปน็สมาชิกมาก่อน    เคยเป็นสมาชิก  และไดล้าออกเมื่อวันท่ี.....................………………...……… 
เหตุทีล่าออก………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ  6.  ถ้าข้าพเจ้าฯ ได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้าฯ ยินยอมและขอร้องใหผู้้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าฯ  
เมื่อไดร้ับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ   โปรดหักจ านวนเงินสะสมรายเดอืนและจ านวนเงินงวดช าระหนี้   ซึ่งข้าพเจ้าฯ ต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ   
จากเงินไดร้ายเดือนของข้าพเจ้าฯ เมื่อจ่ายเพื่อส่งต่อสหกรณฯ์ ด้วย 
 ข้อ  7.  ข้าพเจ้าฯ สัญญาว่า  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าฯ เข้าเป็นสมาชิกได้  ข้าพเจ้าฯ จะลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิก   ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าถือหุ้นครั้งแรกต่อสหกรณ์ฯ   ให้เสร็จภายในวันซึ่งคณะกรรมการด าเนินการจะได้
ก าหนด    การช าระเงินจ านวนดังกล่าวนี้   ข้าพเจ้าฯ ยินยอมและขอร้องให้ปฏิบัติตามความใน ข้อ 6  

เขียนที…่………………………….……………………. 
……………………………………………………………. 
วันท่ี……………………………….……………………. 
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 ข้อ  8.  ถ้าข้าพเจ้าฯ ได้เป็นสมาชิก จะปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ และมติต่างๆ  ของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 
ผู้รับผลประโยชน ์
 2.1 ...........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................... 
 2.2 ...........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................... 
 2.3 ...........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................... 
 2.4 ...........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................... 
 2.5 ...........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................... 
 2.6 ...........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................... 
 2.7 ...........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................................... 
 อน่ึง  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจ  ไมม่ีผู้ใดบังคับ  ข่มขู่  หรือกระท าการใดๆ  

ใหข้้าพเจ้าฯ แสดงเจตนาดังกล่าว   จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ ท้ายหนังสือน้ี 
 

    (ลงช่ือ).....................................................ผู้สมัคร/ผู้ให้ค ายินยอม 
             (.......................................................) 
 

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สหกรณ์รับเข้าเป็นสมาชิกตามมตคิณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที…่…..  ในการประชุมครั้งท่ี…..../…….……… 
 
 

 
 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

 ข้าพเจ้าฯ………………………………………………….…….…..…เป็นสามี/ภรรยา ของ……………..……………………..…………….…………… 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าฯ  สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์เสมาหนองคาย  จ ากัด  ตลอดจนอนุญาตเกีย่วกับการกู้เงินและค้ า
ประกันเงินกู้ของสมาชิกอื่นกับสหกรณไ์ด้ตลอดไป 
    

 ………………………………………สามี/ภรรยา   
 (………………………….………….)            

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร/หัวหน้าส านักงาน รับรองตนเอง) 
 

 ข้าพเจ้าฯ…………………………….……………….………………………….ต าแหน่ง………….………….….………………………….……………………….. 
สังกัด/โรงเรยีน…………………………………………ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าฯและตามที่ข้าพเจ้าฯได้อ่านข้อความซึ่งผู้สมคัรได้
แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี้  เป็นความจริงทุกประการ  ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ   
ข้อ  32  คุณสมบตัิของสมาชิก จึงเห็นสมควรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นีไ้ด ้

 

(ลงช่ือ)…………….……………………………..………… 
                 (………………….………….……………….) 
       ต าแหน่ง……………..…………………………………….. 

 


