
หลกัฐานการสมคัร 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 

2. ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี  จ ากดั 
……………………………… 

เขียนท่ี…………………………………………………. 

วนัท่ี………………เดือน……………………………..พ.ศ………….. 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ  ากดั 

 ขา้พเจา้………………………………….นามสกุล…………………………………………………………. 
อยูบ่า้นเลขท่ี………………….หมู่ท่ี……………..ถนน…………………………ต าบล……….…………………… 
อ าเภอ……………………………………จงัหวดั…………………………………. 
ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ  ากดั  ขา้พเจา้ขอใหข้อ้มูลเพื่อเป็นหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ขา้พเจา้มีอายุ………………ปี  (เกิด…………………………………………) 
 ขอ้  2.  ขา้พเจา้เป็นขา้ราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………………………………………. 
หน่วย (รพ. สสอ.).....................................บญัชีธนาคารกรุงไทย(ส าหรับโอนเงินปันผล)เลขท่ี................................. 
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน……………….………….บาท  เบอร์โทรศพัท.์....................................................................... 
 ขอ้  3.  ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
 ขอ้  4.  ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกในชั้นน้ี  ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ในอตัรา                
เดือนละ……………………….บาท  (มูลค่าหุน้ละ  10  บาท) 
 ขอ้  5.  ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งัน้ี  (แสดงขอ้ความละเอียดของแต่ละราย 
คือ  ช่ือและส านกัของเจา้หน้ีจ านวนหน้ีสินตั้งแต่แรกอตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปีหลกัประกนัท่ีใหไ้ว ้ จ  านวนตน้เงิน
คงเหลือ  จ  านวนดอกเบ้ียคา้งช าระและเป็นหน้ีสินเพื่อการไดใ้หค้รบทุกราย)  
 (1).     …………………………………………………………………………………………… 
 (2).     …………………………………………………………………………………………… 
 ขอ้  6.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้าย
เดือนของขา้พเจา้  เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์โปรดหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่ายเพื่อส่งต่อ สหกรณ์
ดว้ย 

ขอ้  7.  ขา้พเจา้สัญญาวา่  ถา้คณะกรรมการด าเนินการตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิกขา้พเจา้จะช าระ     
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จภายในวนัท่ี………………………………… 
ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะไดก้ าหนดการช าระจ านวนเงินดงักล่าวน้ีขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหป้ฎิบติัตาม
ความในขอ้  6  ดว้ย 
 ขอ้  8.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ฯ  ทุกประการ 
 
        …………………………………… 
        (…………………………………) 
                              ผู้สมัคร 



 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 

เขียนท่ี…………………………………………………. 
วนัท่ี………………เดือน……………………………..พ.ศ………….. 

 ขา้พเจา้………………………………………………..ต าแหน่ง…………………………………………. 
สังกดั……………………………………..………ขอรับรองวา่ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามท่ีขา้พเจา้ได้
สอบสวนขอ้ความซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนน้ี  เป็นความจริงทุกประการ  ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะ
ถูกตอ้ง ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 33.  และสมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 
 
        …………………………………… 
        (…………………………………) 
                 ต าแหน่ง…………………………………….. 
                        ผู้รับรอง 
 
 
ช่ือสมาชิก………………………………………..เลขทะเบียน……………………..หน่วย……………………… 

 
บัตรตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิก 

 
ตวัอยา่งลายมือช่ือใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี……………………………………………. 

1.  ………………………………………………………. 
2.  ………………………………………………………. 
3.  ………………………………………………………. 

(โปรดลงลายมือช่ือคนละ  3  ลายมือช่ือ) 
 

ขอรับรองวา่ลายมือช่ือขา้งบนน้ี  เป็นลายมือช่ือของสมาชิกผูน้ี้จริง 
 

…………………………………… 
(…………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………………….. 
ผู้รับรอง 

 
 
 
 



 
 

หนังสือให้ค ายนิยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบ านาญ หรือเงินอืน่ใด 
 

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

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

 อาศยัความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553  ขา้พเจา้............................................................................................................... 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั  เลขทะเบียนท่ี...............................ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
...................................................................รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ ในสังกดั........................................... 
.......................................... จึงท าหนงัสือใหค้  ายนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั  ดงัน้ี 

1. ขา้พเจา้ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ       
เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจาก........................................................... 
เพื่อช าระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินฝาก ค่าหุน้ประจ าเดือน หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จนัทบุรี  จ  ากดั   ใหแ้ก่สหกรณ์ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไปจนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป 
 2. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือใหค้  ายนิยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั  
จะใหค้วามยนิยอม 

3. ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั  ส่งคู่ฉบบัหนงัสือใหค้  ายนิยอมฉบบัน้ีใหเ้จา้หนา้ท่ี 
ผูจ่้ายเงิน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดท่ี
ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

 

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

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

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

หมายเหตุ    พยานตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานเดียวกนั 2 คน 
 
 



 
 
 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

วนัท่ี.............................................................. 
 ขา้พเจา้.................................................................................................................สมาชิกเลขท่ี.............................................. 
ต าแหน่ง...................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด........................................................อาย.ุ....................ปี 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก บา้นเลขท่ี.............................หมู่ท่ี.................ซอย................................................................................ 
หมู่บา้น............................................ถนน.................................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัทติ์ดต่อไดส้ะดวก....................................................................................................................................................................... 
 ขา้พเจ้ามีสิทธิได้รับประโยชน์อนัพึงเกิดข้ึนในระหว่างท่ีขา้พเจ้าเป็นสมาชิก ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จนัทบุรี จ ากดั ไดแ้ก่ เงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่ความตาย และเงิน
หรือประโยชนอ่ื์นๆ ของขา้พเจา้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์  
 ขา้พเจา้ขอตั้งผูรั้บโอนประโยชน์โดยหนงัสือฉบบัน้ี และให้ยกเลิกหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัก่อนหนา้น้ี (ถา้มี) 
ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้จ่ายประโยชน์อนัพึงไดรั้บของขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม ทั้งน้ีให้หักหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ก่อนแลว้ จึงให้แก่
บุคคลดงัมีรายช่ือต่อไปน้ีตามล าดบัและเง่ือนไขทา้ยหนงัสือฉบบัน้ี 

 
ล าดบั 

 
ช่ือ – สกลุ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ท่ีอยู ่(โดยละเอียด) 

ใหไ้ดรั้บ 
ร้อยละ (%) 

   ท่ีอยู.่............................................................... 
....................................................................... 
..................................รหสัไปรษณีย.์............... 
โทรศพัท.์........................................................ 

 

   ท่ีอยู.่............................................................... 
....................................................................... 
..................................รหสัไปรษณีย.์............... 
โทรศพัท.์........................................................ 

 

   ท่ีอยู.่............................................................... 
....................................................................... 
..................................รหสัไปรษณีย.์............... 
โทรศพัท.์........................................................ 

 

   ท่ีอยู.่............................................................... 
....................................................................... 
..................................รหสัไปรษณีย.์............... 
โทรศพัท.์........................................................ 

 

 ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ในการก าหนดตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ของขา้พเจา้กระท าข้ึนในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสมัปชญัญะสมบูรณ์ 
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

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

 

 

ทะเบียนเลขท่ี................................. 
วนัท่ี............................................... 



เงื่อนไขการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

1. ผูรั้บโอนประโยชน์ตอ้งมีความเก่ียวพนักบัสมาชิกดงัต่อไปน้ี คือมีความเก่ียวพนัเป็น คู่สมรส หรือ บุตร หรือ บิดา
มารดา หรือ ญาติพี่นอ้ง หรือ บุคคลอ่ืนๆ 

2. ผูรั้บโอนประโยชน์สามารถระบุไดต้ั้งแต่ 1 คน หรือหลายคนก็ได ้กรณีตั้งผูรั้บโอนประโยชน์มากกวา่หน่ึงคน โปรด
ก าหนดร้อยละท่ีผูรั้บโอนประโยชน์แต่ละคนจะมีสิทธิไดรั้บใหช้ดัเจนดว้ย เช่น 
2.1 นาย ก. ใหไ้ดรั้บร้อยละ 50 นางสาว ข. ใหไ้ดรั้บร้อยละ 30 เด็กหญิง ค. ใหไ้ดรั้บร้อยละ 20   
2.2 นาย ก. ให้ไดรั้บร้อยละ 100 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 100 ตามล าดับ 

หมายความว่า หากนาย ก. ยงัมีชีวิตอยูใ่ห้นาย ก. เป็นผูรั้บโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว เวน้แต่ นาย ก.  ถึงแก่
กรรม จึงใหน้างสาว ข. เป็นผูรั้บโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว และเด็กหญิง ค. เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ทั้งหมด
หากนาย ก. และนางสาว ข. ถึงแก่กรรม 

3. กรณีท่ีมีการแกไ้ข ใหขี้ดฆ่าขอ้ความเดิม และลงลายมือช่ือก ากบัดว้ยทุกต าแหน่ง (ห้ามใช้ยางลบ หรือใช้หมึกขาวลบ
เอกสาร) 

4. เอกสารตอ้งมีพยานลงนาม 2 ท่าน (ผูรั้บโอนประโยชน์หา้มลงลายมือช่ือเป็นพยาน) 
 
 
 
       ลงช่ือ..............................................................เจา้หนา้ท่ี 
              (............................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................... 
       วนัท่ี................../......................./..................... 
 
 
 
 

 


