
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 

 

เขียนท่ี…………………………… 
วนัท่ี……………………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)….………………………….……………………………..………….…อาย…ุ………….ปี 
วนั/เดือน/ปีเกิด………………………………เลขท่ีบตัรประชาชน  -     -      -   -     

ท่ีอยูปั่จจบุนั อยูบ่า้นเลขท่ี…………..…….หมู่ท่ี……ถนน………………………..………ต าบล………………..………………
อ าเภอ……………………………….……..จงัหวดั……………….……………..……. รหสัไปรษณีย ์…………………………. 

โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้……………………………….  E-Mail…………………………………………..…………………………. 

ไดรั้บทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยตลอดแลว้ และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์จึงขอสมคัร          
เขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย ์และขอให้ถอ้ยค าเป็นหลกัฐานดงั ต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้มีสัญชาติไทย  สถานภาพ      โสด   สมรส ช่ือคู่สมรส................................................................ 
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้เป็น  บิดา/มารดา    คู่สมรส    บุตร    อื่นๆ....................................... ของสมาชิกสหกรณ์
ช่ือ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................  สมาชิกเลขท่ี .......................  
 ขอ้   3.  ขา้พเจา้มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 

 ขอ้   4.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยแ์ลว้   ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านง ดงัน้ี 

4.1  ขอช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชิก (สมัครคร้ังแรก 100 บาท สมคัรคร้ังต่อไป 200 บาท)  

4.2  ขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์  จ านวน................ หุ้น (หุ้นละ 10 บาท) 
        เป็นเงิน…………………….บาท (ไม่น้อยกว่า 100 บาท) 

4.3   ขอเปิดบญัชีเงินฝาก……………………………. รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก             
ออมทรัพยต์ามเอกสารแนบทา้ยน้ี 

ขอ้ 5.  ถ้าขา้พเจา้ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจา้ยินยอมน าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และหรือเงินงวดช าระหน้ีพร้อม
ดอกเบ้ีย เม่ือไดรั้บแจง้จากสหกรณ์  

ข้อ 6.  ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการด าเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือช่ือใน
ทะเบียนสมาชิก และจะด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
หรือไม่นอ้ยกว่าท่ีสหกรณ์ไดก้ าหนดให้เสร็จภายในวนัท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนดการช าระจ านวนเงินดงักล่าวน้ี 

 

โปรดพลิกหน้าต่อไป 
 
 

 

เลขทะเบยีนสมาชกิสมทบ……………………. 

โปรดเขียนตวับรรจงและกรอกขอ้มูลใหค้รบทุกช่อง 

เอกสารประกอบ : 

 1. ส าเนาบตัรประชาชนผูส้มคัร(ไม่หมดอายุ) 2 ฉบบั 

 2. ส าเนาทะเบยีนบา้น ผูส้มคัร 1 ฉบบั 

 3. ส าเนาบตัรแสดงความเป็นบุคคลในครอบครวัของ

สมาชิกสามญั อาทิ คู่สมรสแสดงส าเนาทะเบียนสมรส 

หรือบิดา-มารดา แสดงส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก

สามญั หรือบุตรแสดงส าเนาสูติบตัร หรือส าเนาทะเบยีน

บา้นของผูส้มคัร 

 4. ส าเนาบตัรประชาชนผูร้บัโอนผลประโยชน ์ 

 5. ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทยผูส้มคัร 1 ฉบบั 
 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 



-2- 
   
 ขอ้ 7. หากขา้พเจา้เปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ สัญชาติ ท่ีอยู ่ ขา้พเจา้ขอสัญญาว่าจะแจง้ให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วนั   

นับแต่วนัทีม่ีการเปลี่ยนแปลง 
ขอ้ 8.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

เชียงใหม่ จ ากดั เก็บ/รวบรวม/ใช้/เปิดเผยให้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ ผูส้อบบญัชี และ
หน่วยงานราชการท่ีก ากบัดูแล เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของขา้พเจา้ จนกว่าขา้พเจา้ จะแจง้ถอนความยินยอมน้ี กบัทางสหกรณ์
ฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เกิดผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 
 ขอ้ 9.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์ ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัตนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั 
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ขอ้ 10.    ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในใบสมคัรสมาชิกสหกรณ์ขา้งตน้น้ี  เป็นความจริงทุกประการ และขา้พเจา้ได้
อ่านรายละเอียดในใบสมคัรสมาชิกสหกรณ์น้ี เขา้ใจโดยละเอียดแลว้ 
 

ลงช่ือ…………………………………….ผูส้มคัร 
           (………………….…………………………..) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ารับรองของสมาชิกสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

เขียนท่ี………………………………………. 
วนัท่ี…………………………………………………….. 

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว) ……………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………… 
ต าแหน่ง………………………………… สังกัด……………………………… อ าเภอ………………………….. ขอรับรองว่า
ตามขอ้ความผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งตน้น้ี เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์และสมควรรับเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ……………………………………….สมาชิกผูรั้บรอง 
                                                                                     (…………………………………………..) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วนัท่ี…………………………………………………….. 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการ 
ฝ่ายจดัการไดต้รวจสอบแลว้เห็นว่า  
 คุณสมบติัและเอกสารประกอบของผูส้มคัรเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………………………… 
จึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา   

 

ลงช่ือ……………………………………….ผูจ้ดัการ 
                                                                                               (…………………………………………..) 

มติคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี .......  คร้ังท่ี ............ วันท่ี........../...................... 

 อนุมติั             ไม่อนุมติั      อื่นๆ   .................................................... 
ให้เขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้



  

 
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิน่เชียงใหม่ จ ากดั 

เขียนท่ี………………………………………………..…………….วนัท่ี………….เดือน…………………….พ.ศ. ………….. 
              ขา้พเจา้………………………………………………………………………….…………..อาย…ุ………………….ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน  -     -      -   -     สมาชิกสหกรณ์เลขท่ี…………...…………. 
ปัจจุบนั ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………หมู่ท่ี……….……..ต าบล……………………..อ าเภอ……………………………

จงัหวดั……………………….………โทรศพัทท่ี์ติดต่อได…้……………………………….. 
ขา้พเจา้ขอท าหนงัสือฉบบัน้ีไวเ้พื่อแสดงวา่ เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหวา่งเป็นสมาชิก ขอแสดงเจตนาแต่งตั้ง

ผูรั้บผลประโยชน์ โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี  
1)  เป็นผูรั้บเงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียเงินฝากหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยูใ่นงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั  
2)  ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั น าเงินผลประโยชน์ขา้งตน้หกัลบกลบหน้ีท่ี

ตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯก่อน ทั้งยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ กนัเงินดงักล่าวไวเ้ป็นประกนัหน้ีในฐานะท่ีขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนั 
3) เม่ือด าเนินการตามขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งตน้แลว้ ส่วนท่ีเหลือ ขอมอบใหบุ้คคลท่ีมีช่ือดงัต่อไปน้ี                          

เป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามสัดส่วนท่ีระบุ 
ที ่ ช่ือ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ความสัมพนัธ์ ท่ีอยู่ ให้ได้รับสัดส่วน 

(ร้อยละ) 

      
      
      
      
      

    

หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

   ลงช่ือ…………………………………..ผูท้  าหนงัสือ/ผูเ้ขียน/ผูพ้ิมพ ์

        (……………………………………..)                                            
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ผูท้  าหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ท าหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัน้ีจริง                                   
จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นพยาน 

 

   ลงช่ือ…………………………………..พยาน                                 ลงช่ือ…………………………………พยาน 
         (……………………………………..)                                          (…………..…………………………) 
 
หมายเหตุ : 1. ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการของผู้รับโอนประโยชน์ จ านวน 1 ชุด 
                   2.  พยานตอ้งไม่เป็นผูเ้ขียน/ผูพ้ิมพใ์นหนงัสือฉบบัน้ี   



 

 
 
 

 
ใบยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีของสมาชิกสมทบโดยสมาชิกหลักเป็นผู้กรอก 
( เฉพาะกรณีท่ีผู้สมัครสมาชิกสมทบเป็น บุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก ) 

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

ขา้พเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ................................... .............................................. .......................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด  เลขท่ีสมาชิก................................                       
ขอท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด  หักเงินได้รายเดือน                        
ของข้าพเจ้า  เพื่อช าระเงินค่าหุ้น  เงินกู้ เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดท่ีสหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินจากสมาชิกสมทบ                           
ช่ือ-สกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) .....................................................................................เลขท่ีสมาชิก................. 
ตามยอดเรียกเก็บประจ าเดือนท่ีสหกรณ์ฯ เรียกเก็บ จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้งสหกรณ์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร                  
ใหส้หกรณ์ยกเลิกการหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ 
 

 
ลงช่ือ...............................................................................สมาชิกผูใ้หค้  ายนิยอม 
          (..........................................................................) 

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

ค ารับรองของผู้อ านวยการกองคลัง / หัวหน้าส่วนการคลัง 
 

ข้าพเจ้า ……………..………………..………………………………ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั/หัวหน้าส่วนการคลงั          
สั งกัด  ...........…………….……………… อ า เภอ………………………จังห วัด………………………….. รับท ราบ                         
การยินยอมข้างต้น และทราบดีว่าข้าพเจ้าต้องมีหน้าท่ีในการหั กเงิน ณ  ท่ีจ่ายของสมาชิกสมทบดังกล่าวข้างต้น                        
ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จ ากดั แจง้ให้ทราบ พร้อมมีหน้าท่ีรวบรวมเงินส่งให้สหกรณ์ฯ 
ภายในวนัส้ินเดือน เป็นประจ าทุกเดือน จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

(ลงช่ือ)………….............……………………….ผูอ้  านวยการกองคลงั 

                       (………………………………………………...)   
 



หนังสือค ำขอเปิดบัญชี ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์เงินกู้ 

วนัที่................................... 
 

บญัชีเลขที่..................................................... 
 

เรียน   ประธานด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย ์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด 
  

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…………...……………..…....….........สงักัด ทต./อบต./ทม./อบจ. ................................

อยู่บา้นเลขที่…………..…..หมู่ที่…………ถนน…………………..…..แขวง/ต าบล………….…………….…
เขต /อ าเภอ......………………….จังหวัด……..…………….…รหัสไปรษณีย์…………….โทรศัพท์มือถือ 
ที่สามารถติดต่อได.้............................ 

ขา้พเจา้มีความประสงค ์
เปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์งินกู ้ชื่อบญัชีในนามของขา้พเจา้ ประเภทบญัชี บคุคลธรรมดา 

เป็นจ านวนเงิน.............................................บาท (..................................................................................) 
(ฝากขัน้ต ่าต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท) 

 

และขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมปฏิบติัตามเงื่อนไขการฝากและถอนเงิน  ดงันี ้
1. กรณียอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากว่า 100.-บาท(หนึ่งรอ้ยบาทถว้น) สหกรณจ์ะไม่คิดอตัราดอกเบีย้ให ้
2. กรณีสมาชิกใชบ้ญัชีเงินฝากค า้ประกนัเงินกู ้จะถอนเงินฝากได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการใหเ้งินกู้

ของสหกรณก์ าหนดไว ้
3. ยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามระเบียบของสหกรณฯ์ ก าหนดไว ้ทุกประการ 
4. สมาชิกทกุคนตอ้งเปิดบญัชีดงักลา่ว เพื่อผลประโยชนข์องท่าน 

 

ตัวอย่ำงลำยมือช่ือผู้มีอ ำนำจถอนเงิน  (ลงลำยมือช่ือเหมือนกนั 2 คร้ัง) 
 

1. 1. 

2. 2. 
 
 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

               (ลงชื่อ) ……………………………………........... ผูข้อเปิดบญัชี 
     (…………………………………….) 

   สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 

   เลขท่ี 330/9 หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด ์ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 
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