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ใบสมัครสมาชิกสามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 

........................................................... 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 

 ข้าพเจ้า         อายุ                   .ปี         

เลขประจ าตัวประชาชน ----   
(เกิดเมื่อวันที่.........เดือน..............................พ.ศ...................) สถานภาพ โสด/สมรส/ อื่นๆ ........................ 
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง    .สังกัด สสจ./ สสอ. รพ./อ่ืนๆ(ระบุ) ........................... 
สถานที่ปฏิบัติงาน สสจ. สสอ. รพ รพ.สต. ระบุ                . 
ได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง   บาท เงินเพิ่ม (ประจ าต าแหน่ง    บาท) 
รวมเงิน   บาท   เงินเดือนเบิกจ่ายอยู่ที่คลัง อุบลฯ  อ านาจฯ  รพ.อ านาจฯ  อื่นๆ  
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่..............ถนน....................................ต าบล..............................................
อ าเภอ...........................จังหวัด.............................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.......................................
E-mail.                      . 

ได้ทราบข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ โดยตลอดแล้วและเห็นชอบในวัตถุของสหกรณฯ์ จึงขอสมัครเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ในฐานะเป็นผู้จดทะเบียนฯ และขอถ้อยค าเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเข้าสมัครเป็นสมาชิก ประเภท 

 ก. สมาชิกสามัญ 
     เป็นข้าราชการหรือข้าราชการผู้รับบ านาญ หรือบ าเหน็จหรือลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างประจ า
ผู้รับบ าเหน็จหรือลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าจังหวัดอ านาจเจริญหรือ
เป็นพนักงานของสหกรณ์นี้ 

 ข. สมาชิกสามัญ (สหวิชาชีพ) 
      เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายงานสหวิชาชีพ หรือลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนสายงานสหวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ (สหวิชาชีพ คือต าแหน่งที่
สามารถบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้) 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ามิได้เป็นเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก   ในชั้นนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านง ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ.............ของรายได้ต่อเดือนต่อสหกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ.............. ..........บาท (มูลค่าหุ้นๆ ละ 10 บาท)  
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามอัตราซึ่งก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  แต่ถ้าจะแสดงความจ านงกว่าอัตราที่ก าหนดก็ย่อม
เป็นการด ี
 
 

เอกสารแนบท้าย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ผู้สมัคร) 
ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ 
 ส าเนาค าสังงจ้างงาน 
อืงน ๆ .............................................................................. 
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 ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอแถลงรายงานหนี้สินทั้งหมด ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ดังต่อไปนี้ (แสดงข้อความรายละเอียดของ
แต่ละราย คือชื่อและส านักงานของเจ้าหน้าที่ วันเป็นหนี้จ านวนหนี้ตั้งแต่แรกอัตราดอกเบี้ยร้อย ละต่อปี 
หลักประกันที่ให้ไว้จ านวนเงินต้นคงเหลือ จ านวนดอกเบ้ียค้างช าระและเป็นหนี้สินเพื่อการให้ครบทุกประการ 

ว/ด/ป จ านวนหนี ้
อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละ) 
จ านวนเงินต้น 

คงเหลือ 
จ านวนดอกเบี้ย

ค้างช าระ 
หลักประกัน

การกู ้
เหตุผล 

การเป็นหนี ้
       
       
       
 ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์  เพื่อช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามี
อยู่ดังกล่าวในข้อ 5 นั้นเป็นจ านวน........................บาท ในกรณีที่มีหนีส้ินอยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้พื่อช าระหนี้นั้น
หรือขอกู้น้อยกว่าจ านวนหนี้สินนั้น  ข้าพเจา้ขอช้ีแจงเหตุผลดังต่อนี้ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า  เมื่อจ่ายเพื่อส่งต่อ
สหกรณ์ฯ 
 ข้อ 7. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ และเมื่อได้จด
ทะเบียนสหกรณ์ฯ นี้ขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่า
หุ้นรายเดือนตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เสร็จภายในวันที่ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ จะได้ก าหนดช าระจ านวน
เงินดังกล่าวนี้  ข้าพเจ้ายินยอมและข้อร้องให้ปฏิบัติตามความในข้อ 7 ด้วย 
 ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงด้วยเหตุใดก็ดีข้าพเจ้าขอมอบเงินหุ้นเรียกคืนรวมทั้งเงินผลประโยชน์               
อื่นๆ ที่ได้รับ เนื่องจากสิทธิการเป็นสมาชิกของข้าพเจ้าให้แก่ 

อันดับที่ 1. ชื่อ    เกี่ยวข้องเป็น  ได้รับส่วนแบ่ง        ส่วน 
อันดับที่ 2. ชื่อ    เกี่ยวข้องเป็น  ได้รับส่วนแบ่ง        ส่วน 
อันดับที่ 3. ชื่อ    เกี่ยวข้องเป็น  ได้รับส่วนแบ่ง        ส่วน 
อันดับที่ 4. ชื่อ    เกี่ยวข้องเป็น  ได้รับส่วนแบ่ง        ส่วน 
อันดับที่ 5. ชื่อ    เกี่ยวข้องเป็น  ได้รับส่วนแบ่ง        ส่วน 
 

ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบการและมติของสหกรณ์ฯ 
 
     (ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัคร 
               (......................................................) 
     ต าแหน่ง...................................................... 
      ................./..................../............... 
 

     (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับสมัคร 
               (......................................................) 
     ต าแหน่ง...................................................... 
      ................./..................../............... 
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ค าอนุญาตของสามีและภรรยา 
(กรณีผู้สมัครเป็นหญิงที่มีสามีและเป็นชายที่มีภรรยา) 

 ข้าพเจ้า.................................................เป็นสามี /ภรรยา ของ นาย / นาง.................................................. 
ได้ทราบข้อความตามใบสมัครน้ีโดยตลอด  และข้าพเจ้าอนุญาตให้นาย / นาง....................................................... 
เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ และท าการต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในใบสมัครได้ทุกประการ ตลอดจนอนุญาตให้ท านิติ
กรรมเกี่ยวกับการกู้เงินและการค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกอื่นๆ กับสหกรณ์ฯ ได้ตลอดไปด้วย 
   
 
      (ลงชื่อ)...........................................................สามี/ภรรยา 
              (............................................................) 
 
 
 

หนังสือรับรองจากผู้บังคับบญัชา 
 

เขียน........................................................ 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.................. 

 ข้าพเจ้า................................................................ต าแหน่ง......................................................................... 
สังกัด...................................................ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความซึ่งผู้สมัครได้
แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้น  เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ฯ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่ตั้งขึ้นได ้
 
      (ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับรอง 
              (.............................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................... 
 


