
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด (   ) ฝ่ายอ านวยการฯ 
   รับเลขที่   (   ) ฝ่ายการเงนิฯ 
      .................................................. (   ) ฝ่ายสินเช่ือฯผู้      
    มอบหมายงาน   (   ) ฝ่ายข้อมูลฯ 
 ผู้จัดการสหกรณ์ฯ        (   ) ฝ่ายบัญชี 
    วันที่............................................. (   ) ฝ่ายกฎหมาย 

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก 

.....ส านาบัตรประชาชน   จ านวน   2 ชุด 

.....ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน   2 ชุด 

.....หนังสือรับรองเงนิเดือน และบัญชีจ่ายเงนิเดือน(สลิปเงนิเดือน)  

.....หนังสือค าส่ังบรรจุแต่งตัง้ หรือค าส่ังโอนย้ายฯ 

.....ส าเนาหนังสือสมุดประจ าตัวครู (ส าหรับครูเอกชน) 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ – ลายเซ็นในเอกสารใบสมัคร ฯ ต้องเหมือนกันทุกฉบับ 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

เขียนท่ี................................................. 
           วนัท่ี..................................................... 

 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 

  
ข้าพเจ้า......................................................................................นามสกลุ.................................................................... 

ตัง้บ้านเรือนอยูเ่ลขท่ี....................หมู่ท่ี...........ถนน............................................................ต าบล............................................... 
อ าเภอ..........................................................จงัหวดั........................ ................................... 
ได้ทราบข้อความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั โดยตลอดแล้ว  และเหน็ชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ฯ        จงึขอ
สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นผู้ เข้าช่ือขอทะเบียนสหกรณ์ฯ และขอให้ถ้อยค าเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอาย.ุ................ปี  (เกิดเม่ือวนัท่ี...........................................................)          โสด         ไมโ่สด 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการหรือท างานประจ าต าแหนง่.................................................................................................. 
โรงเรียน.................................................................................................. อ าเภอ .................................................จงัหวดันนทบรีุ 
ได้รับเงินได้รายเดือน................................บาท เบอร์โทรศพัท์บ้าน...........................................มือถือ........................................... 
ท่ีท างาน..................................................... 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

 ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก ในครัง้นีข้้าพเจ้าขอแสดงความจ านงสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนตอ่สหกรณ์ฯในอตัราเดือน         
ละ.................................บาท  (มลูคา่หุ้นละ  10  บาท) 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนีส้ินทัง้หมด ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูด่งัตอ่ไปนี ้(แสดงข้อความรายละเอียดของแตล่ะรายการ  คือ  
ช่ือและส านกังานของเจ้าหนี ้จ านวนหนีส้ินตัง้แตแ่รก อตัราดอกเบีย้ร้อยละตอ่ปี หลกัประกนัท่ีให้ไว้ จ านวนต้นคงเหลือ จ านวน
ดอกเบีย้ค้างช าระ และเป็นหนีส้ินเพื่อการใดให้ครบทกุประการ 

 
(1) ........................................................................................................................................... 
(2) ........................................................................................................................................... 
(3) ........................................................................................................................................... 
(4) ........................................................................................................................................... 
(5) ........................................................................................................................................... 
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ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ เงินของสหกรณ์ เพ่ือช าระหนีส้นิ   ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่ดงักลา่ว 
ในข้อ 5 นัน้ เป็นจ านวนเงิน ..............................................................................บาท 

 ในกรณีท่ีมีหนีส้นิอยู่ แตไ่มป่ระสงค์ขอกู้ เพ่ือช าระหนีส้ินนัน้ หรือขอกู้ น้อยกวา่จ านวนหนีส้ินนัน้ ข้าพเจ้าขอชีแ้จงเหตผุล ดงัตอ่ไปนี ้
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินดีและขอร้องให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ี ผู้ จา่ยเงินหกัเงินรายได้รายเดือนของข้าพเจ้า 
เม่ือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหกัจ านวนเงินคา่หุ้นรายเดือนและจ านวนเงินงวดช าระหนี ้ซึง่ข้าพเจ้าต้องสง่ตอ่สหกรณ์นี ้จากเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพ่ือสง่ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั ด้วย 

 ข้อ 8. ข้าพเจ้าสญัญาวา่ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ และเมื่อได้จดทะเบียนสหกรณ์นีข้ึน้แล้ว ข้าพเจ้า
จะขอลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก ทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและเงินคา่หุ้นตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ให้เสร็จสิน้  ในวนัท่ีซึง่
คณะกรรมการด าเนินการจะได้ก าหนด การช าระเงินจ านวนดงักลา่วนี ้ข้าพเจ้ายินดีคืนและขอร้องให้ปฏิบตัิตามข้อ 7 โดยเคร่งครัดด้วย 

 ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบัระเบียบและมติของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั ทกุประการ ถ้าหาก
ข้าพเจ้าฝ่าฝืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั  ตดัช่ือออกจากสมาชิกภาพได้ทนัที 

 
 

...............................................................ผู้สมัคร 

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 
เขียนท่ี............................................................ 
           วนัท่ี..................................................... 

ข้าพเจ้า............................................................................................. ต าแหน่ง .......................................................................... 
โรงเรียน ...........................................................................................................อ าเภอ.................................................... จงัหวดันนทบรีุ 
 ขอรับรองวา่ตามความรู้เห็นของข้าพเจ้า และตามท่ีข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึง่มีผู้สมคัรไว้ในใบสมคัรข้างบนนีเ้ป็น    ความจริงทกุ
ประการ ทัง้ผู้สมคัรเป็นผู้มีลกัษณะถกูต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ท่ีตัง้ขึน้ 

 

 ในฐานะผู้บงัคบับญัชาของ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
จะด าเนินการหกัเงินเดือน คา่จ้าง เงินบ านาญ หรือเงินได้อื่นใด ท่ีทางต้นสงักดัเป็นผู้จ่ายให้แก่สมาชิก เพ่ือน าสง่เป็นคา่สมคัร และ    คา่หุ้นราย
เดือน หรือช าระหนีเงินกู้  (ถ้าหากมี) แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั ตอ่ไป 

 
...............................................................ผู้รับรอง 

 
(ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้บริหารสถานศึกษา ไม่ต้องมีผู้รับรอง) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ที่ตัง้ส านักงาน  776  ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

ทะเบียนสมาชิก 
 ช่ือ ....................................................................... อาย ุ.......... ปี  สญัชาต.ิ...................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................  
 รับเข้าเป็นสมาชิกตามมติคณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี............. ในการประชมุครัง้ท่ี...................................................... 
 วนัท่ี ................................................................ 
 ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสมรายเดือนครัง้แรก    วนัท่ี.................................................................................... 

ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตนในอนัท่ีจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ ากดั ทกุประการ        
จงึได้ลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 

 
 

ณ   วันท่ี....................................................... 
ลายมือช่ือสมาชิก...................................................... 
ลายมือช่ือพยาน ....................................................... 
ลายมือช่ือพยาน ....................................................... 
 

รายการต าแหน่งและต้นสังกัด 
วันท่ี ต าแหน่งและต้นสังกัด หมายเหตุ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 

ขณะแรกเข้า    
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แบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ 
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ข้อที่ 38 

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

  ข้าพเจ้า..............................................................................อาย.ุ................ปี เป็นข้าราชการ........................................... 
ต าแหนง่....................................................ระดบั........................สงักดั(กอง/โรงเรียน).................................................................. 
กรม/อ าเภอ...........................................กระทรวง/จงัหวดั.............................................เชือ้ชาต.ิ....................สญัชาต.ิ................. 
ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี.......................หมูท่ี่..........ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................... 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ.........................................จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย์.................   

ซึง่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั เลขทะเบียน.............................ขอแสดงเจตนาผู้ รับโอนประโยชน์       
ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั ข้อ 38 โดยหนงัสือฉบบันีว้า่ ในกรณีท่ีถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าประสงค์ให้บคุคล
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าอนัมีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั  

1. (นาย , นาง , นางสาว)...............................................................................อาย.ุ...........ปี เก่ียวข้องเป็น ………………..
อยูบ้่านเลขท่ี.......................หมูท่ี่...............ตรอก/ซอย......................................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย์................ 

2. (นาย , นาง , นางสาว)...............................................................................อาย.ุ...........ปี เก่ียวข้องเป็น ………………..
อยูบ้่านเลขท่ี.......................หมูท่ี่...............ตรอก/ซอย......................................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย์................  

3. (นาย , นาง , นางสาว)...............................................................................อาย.ุ...........ปี เก่ียวข้องเป็น ………………..
อยูบ้่านเลขท่ี.......................หมูท่ี่...............ตรอก/ซอย......................................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย์................  

4. (นาย , นาง , นางสาว)...............................................................................อาย.ุ...........ปี เก่ียวข้องเป็น ………………..
อยูบ้่านเลขท่ี.......................หมูท่ี่...............ตรอก/ซอย......................................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย์................   

ในขณะท าหนงัสือนีข้้าพเจ้า.....................................................................................มีสตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ และมีเจตนา 
ท่ีจะตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามหนงัสือฉบบันีจ้ริง จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน  

ลงช่ือ...................................................ผู้แสดงเจตนา   
       (..................................................)  
ลงช่ือ..................................................พยาน/ผู้ รับรอง      
       (.................................................)  
ลงช่ือ..................................................พยาน/ผู้ รับรอง    
       (.................................................) 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ฝ่ายอ านวยการ 

เลขรับเลขท่ี.............................................. 
วนัท่ี ....................................................... 
ผู้ รับ........................................................ 

ต้องเขียนด้วยลายมือสมาชกิเอง 
ห้ามใช้พมิพ์ดีดพมิพ์ 

เอกสารประกอบของสมาชกิและทายาท มีดังนี ้
 1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  (ผู้มอบและผู้ รับ) 
 2.ส าเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้มอบและผู้ รับ) 

(พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
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ข้อควรทราบ  
1. สมาชิกจะต้องแตง่ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์คนหนึง่ หรือหลายคนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบรีุ จ ากดั ก าหนด และเสนอแตง่ตัง้ตอ่สหกรณ์ฯ และหากมีความประสงค์จะก าหนดเง่ือนไข อย่างอ่ืนแล้ว ก็ให้ระบไุว้
ในหนงัสือแตง่ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ 

 2. การแตง่ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ อาจถกูยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงได้และให้มีผลเม่ือสหกรณ์ฯได้รับไว้ ถกูต้องแล้ว  
3. สหกรณ์ฯ จะถือวา่ผู้ รับโอนประโยชน์ตามแบบพิมพ์ฉบบัสดุท้ายท่ีถกูต้องเป็นผู้ รับโอนประโยชน์ของสมาชิก 

เอกสารใดๆท่ีท านอกแบบ สหกรณ์ฯจะไมรั่บพิจารณาเอกสารนัน้ เว้นแตจ่ะได้มีค าพิพากษาวา่เป็นผู้ รับโอนประโยชน์        
ตามเอกสารนัน้เป็นผู้ มีสิทธิตามกฎหมาย  

4. ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม โดยมิได้แตง่ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ไว้ หรือผู้ รับโอนประโยชน์ทัง้หมดถึงแก่กรรม     
ก่อนท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯจะจา่ยผลประโยชน์ตามปกตใิห้แก่ผู้จดัการมรดกตามค าสัง่ศาล ซึง่ต้องมีหนงัสือรับรอง 
คดีถึงท่ีสดุมาย่ืนตอ่สหกรณ์ฯด้วย  

5. หากมีการขดู ลบ ตก เตมิ หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สมาชิกลงลายมือช่ือก ากบั และมีพยาน 2 คน รับรองลายมือ
ช่ือของสมาชิกด้วย  

6. พยานในหนงัสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 6.1 เป็นบคุคลท่ีบรรลนุิตภิาวะแล้ว  
6.2 ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริต หรือบคุคลซึง่ศาลสัง่ให้เป็นผู้ เสมือนไร้ความสามารถ  
6.3ไมเ่ป็นบคุคลท่ีหหูนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทัง้สองข้าง  
6.4 ไมเ่ป็นผู้ รับโอนประโยชน์  

การลงนามพยานนัน้ จะกระท าได้ก็โดยลงลายมือช่ือเท่านัน้ จะใช้พมิพ์ลายนิว้มือหรือแกงได  
หรือใช้ตราประทับไม่ได้ 
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ขัน้ตอนการพมิพ์ใบสมัครสมาชกิ 
ใบสมัครหน้าที่1 และ 2 ถ่ายหน้าหลังกระดาษสีเหลืองเท่านัน้ 

ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครหน้าที่4 และ 5 ถ่ายหน้าหลังเท่านัน้ 
 


