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

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ 

.....ส านาบัตรประชาชน     จ านวน   2 ชุด 

.....ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน   2 ชุด 

.....ส าเนาทะเบียนสมรส       จ านนวน  2  ชุด  

.....ส าเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสามัญ จ านวน  2  ชุด 

 

 

 

  หมายเหตุ – ลายเซ็นในเอกสารใบสมัคร ฯ ต้องเหมอืนกนัทุกฉบับ 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 

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

 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 

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

ตัง้บ้านเรือนอยู่เลขท่ี.....................หมูท่ี่............ถนน........................................................ต าบล................................................ 
อ าเภอ............................................จงัหวดันนทบรีุ   รหสัไปรษณีย์........................... โทร.......................................................... 
ได้ทราบข้อความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั โดยตลอดแล้ว  และเหน็ชอบในวตัถปุระสงค์ ของสหกรณ์ฯ        
จงึขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นผู้ เข้าช่ือขอทะเบียนสหกรณ์ฯ และขอให้ถ้อยค าเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

  ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอาย.ุ..................ปี  (เกิดเมื่อวนัท่ี......................................................................)           
  ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็นสามี / ภรรยา / บคุคลในครอบครัวของ.............................................................................................. 

ซึง่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุจ ากดั ทะเบียนเลขที่ .......................สงักดัโรงเรียน..................................................... 
อ าเภอ ....................................................จงัหวดันนทบรีุ 

ข้อ 3. ปัจจบุนัข้าพเจ้าประกอบอาชีพ.....................................................................อยู่เลขท่ี......................................... 
 ............................................................................................................................................................................................. 

ข้อ 4. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ในครัง้นีข้้าพเจ้าขอแสดงความจ านงสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนตอ่สหกรณ์ฯ                       
ในอตัราเดือนละ...................................บาท  (มลูคา่หุ้นละ  10  บาท) 

ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบ ข้าพเจ้ายินดีและขอร้องให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของสมาชิกสามญั      
ของข้าพเจ้าท่ีปฏิบตัิงาน ณ ท่ีหกัเงินรายได้รายเดือนของสมาชิก เม่ือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหกัจ านวนเงินคา่หุ้นรายเดือน 
และจ านวนเงินงวดช าระหนี ้ซึง่สมาชิกสามญัของข้าพเจ้าต้องสง่ตอ่สหกรณ์นี ้จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสามญัของข้าพเจ้า         
เม่ือจ่าย เพ่ือสง่ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั ด้วย 

ข้อ 7. ข้าพเจ้าสญัญาวา่ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้รับข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และเม่ือได้จดทะเบียนสหกรณ์   
นีข้ึน้แล้ว ข้าพเจ้าจะขอลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ ทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและเงินคา่หุ้นตามข้อบงัคบัของสหกรณ์   
ให้เสร็จสิน้ในวนัท่ีซึง่คณะกรรมการด าเนินการจะได้ก าหนด การช าระเงินจ านวนดงักลา่วนี ้ข้าพเจ้ายินดีและขอร้องให้ปฏิบตัิตามข้อ 6 
โดยเคร่งครัดด้วย 

ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบ จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั        
ทกุประการ ถ้าหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั  ตดัช่ือออกจากสมาชิกภาพได้ทนัที 

 
 

...............................................................ผู้สมัคร 
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ค ารับรองของสมาชิกสามัญ 

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

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

 
ข้าพเจ้า............................................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ ากดั 

ทะเบียนเลขท่ี........................... ต าแหนง่................................................... โรงเรียน / สงักดั ............................................. 
อ าเภอ................................................. จงัหวดันนทบรีุ 

  ขอรับรองวา่ผู้สมคัรมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั ทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้รับรอง 

 
 
 
 

ข้าพเจ้า............................................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ ากดั 
ทะเบียนเลขท่ี........................... ต าแหนง่................................................... โรงเรียน / สงักดั ............................................. 
อ าเภอ................................................. จงัหวดันนทบรีุ 

  ขอรับรองวา่ผู้สมคัรมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั ทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้รับรอง 
   
 
 หมายเหตุ  จ านวนผู้รับรอง  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด 
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ที่ตัง้ส านักงาน  776  ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 

ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

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

ข้าพเจ้ายอมผกูพนัตนในวนัท่ีจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ ากดั ทกุประการ         
จงึได้ลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 

 
ณ   วันท่ี........................................................................................... 

 
ลายมือช่ือสมาชิก...................................................... 
ลายมือช่ือพยาน ....................................................... 
ลายมือช่ือพยาน ....................................................... 
 

รายการต าแหน่งและต้นสังกัด 
วันท่ี ต าแหน่งและต้นสังกัด หมายเหตุ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 

ขณะแรกเข้า    
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หนังสือยนิยอมให้หักเงนิ 
ณ  ที่จ่าย 

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

 
 เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ ากดั 

   
ข้าพเจ้า..................................................................................................... ทะเบียนเลขท่ี.................................     

รับราชการหรือท างานประจ าต าแหนง่................................................... สงักดั /  โรงเรียน ................................................ 
อ าเภอ.........................................จงัหวดันนทบรีุ  ในฐานะสามี / ภรรยาของ ................................................................... 
ซึง่ได้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ ากดั 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินหกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพ่ือสง่ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูนนทบรีุ จ ากดั  ตามใบเสร็จรับเงินการหกัเงินช าระหนี ้ดงันี ้

 
1. คา่ธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  100.- บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
2. เงินคา่หุ้นรายเดือนจ านวน......................บาท (........................................................................) ทกุเดือน 
3. เป็นเงินท่ีช าระหนีเ้งินกู้ รายเดือน (ในกรณีท่ีสามี / ภรรยา ของข้าพเจ้าได้กู้ ยืมเงิน) 

 
 
ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี    สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้าได้รับอนมุตัใิห้เป็นสมาชิกสมทบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(......................................................) 
ต าแหนง่......................................... 
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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 ข้าพเจ้าประสงค์
ให้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ 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.................หมู่ท่ี...............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 

 1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 2.ส าเนาทะเบียนบ้าน  

(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 รับรองลายมือช่ือ
ของสมาชิกด้วย  

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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