
 

ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบ 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
 

 เขียนท่ี….………………………………. 

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

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส  จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว…..….……………….………………………………………….…

เกิดวนัท่ี................ เดือน…..…………………….……. พ.ศ. ..................  อายุ….….…..ปี .............. เดือน 

เลขประจาํตวัประชาชน  -  -  -  -   

สถานภาพ  โสด    สมรส   หย่า   หมา้ย ช่ือ – สกุล คู่สมรส ..............................................

ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี..................... หมู่ท่ี........... ตรอก/ซอย....................................................................... 

ถนน........................................... ตาํบล……….……………….……. อาํเภอ…………………………….… 

จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย ์       โทรศพัท(์บา้น)..................................

โทรศพัทมื์อถือ................................... E-mail address ………………………………………………………

อาชีพ............................................. สถานท่ีทาํงาน............................................................................................ 

ตาํแหน่ง......................................................... เงินไดร้ายเดือน..............................บาท 

[   ] ก. เป็นลูกจา้งชัว่คราว หรือขา้ราชการบาํนาญ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ สังกดัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน สาํนกังานการศึกษาเอกชน ประจาํจงัหวดันราธิวาส 

[   ] ข. เป็น  บิดา/มารดา    คู่สมรส   บุตร (บรรลุนิติภาวะ) ของสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ช่ือ – สกุล ................................................................................................ สมาชิกเลขทะเบียน......................... 

 ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั โดยตลอดแลว้

เห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมคัรเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์น้ี และขอให้ถอ้ยคาํเป็น

หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไม่เป็นผูถู้กลงโทษทางวินยัไม่เป็นผูต้อ้งโทษคดีอาญาและไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้

พน้ตวั 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้สัญญาวา่ เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการ เห็นสมควรรับขา้พเจา้เป็นสมาชิกสมทบ 

ขา้พเจา้จะชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นจาํนวนเงิน 500.00บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) และถือหุ้น

คร้ังแรกจาํนวน............................... บาท    โดยขอส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ   ในอตัราเดือนละ

....................... บาท (ไม่นอ้ยกวา่ 200 บาท ไม่เกินกวา่ 10,000 บาท ต่อเดือน)               

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานในการสมคัรมาพร้อมใบสมคัรน้ีแลว้ คือ  

   (1) สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 2 ฉบบั ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองเอกสารแลว้ 

   (2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 2 ฉบบั ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองเอกสารแลว้ 

เลขทะเบียนสมาชิก ส................... 
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 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์วก้บัสหกรณ์ เพื่อความสะดวกต่อการชาํระค่าหุ้น

รายเดือน และหรือชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ฯ ซ่ึงอาจมีต่อไปในภายหนา้ และยินยอมให้สหกรณ์หกัเงินฝากท่ีมี

อยูใ่นบญัชีเพื่อชาํระค่าหุน้รายเดือน และหรือชาํระหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ 

 ขอ้ 5. เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกสมทบ จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั่ง

ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ทุกประการ  
 

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

                (...........................................) ตวับรรจง 
 

 

สิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบ 

จะไดร้บัจากสหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
 

1. สามารถถือหุน้ไวก้บัสหกรณ์ไม่เกิน จาํนวนเงิน 8,000,000 บาท (ชาํระรายเดือนไดต้ั้งแต่ 200 บาท 

แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือน) 

2. ฝากเงินไวก้บัสหกรณ์ไดทุ้กประเภท วงเงินฝากทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 8,000,000 บาท 

3. มีสิทธ์ิกูเ้งินไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ หรือเงินฝากท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ 

4. ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ตามมติท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 

5. มีสิทธิรับบริการทางวชิาการจากสหกรณ์ 

6. มีสิทธิเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

(  )  เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น  ตามระเบียบ 

      ขอ้บงัคบัของสหกรณ์และ 

 (  ) ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรครบถว้น 

 (  ) ไดต้รวจสอบรายช่ือบุคคล นิติบุคคลท่ีถูกกาํหนดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 (  ) เป็นบุคคลท่ีถูกกาํหนด 

 (  ) ไม่เป็นบุคคลท่ีถูกกาํหนด 
 

 ลงช่ือ.....................................เจา้หนา้ท่ี 

         (....................................) 

                ลงช่ือ.....................................ผูจ้ดัการ 

         (.....................................) 

 

 

สําหรับคณะกรรมการ 
 

การอนุมตั ิ
 

(  )  อนุมติัเขา้เป็นสมาชิกสมทบ สอ.ครูนราธิวาส จก. 

       ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

       ชุดท่ี............คร้ังท่ี..............เม่ือวนัท่ี.............. 

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

(  ) ไม่อนุมติั  เน่ืองจาก......................................... 

  

        ลงช่ือ.................................................................. 

 ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 
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คํารับรองสมาชิกสมทบ 
 

1. กรณีผูส้มคัรสมาชิกสมทบมีคุณสมบติัตามขอ้ ก. ในใบสมคัร ให้มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นราธิวาส จาํกดั เป็นผูรั้บรอง จาํนวน 2 คน 

2. กรณีผูส้มคัรสมาชิกสมทบมีคุณสมบติัตามขอ้ ข. ในใบสมคัร ให้บุคคลในครอบครัวท่ีเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั เป็นผูรั้บรอง จาํนวน 1 คน 
 

 

คํารับรองของสมาชิก (คนที ่1) 

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

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

 ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................... 

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...................... รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง................................................. 

โรงเรียนหรือท่ีทาํการ..................................................................................... อาํเภอ........................................ 

จงัหวดันราธิวาส ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัร

มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์ และสมควรเขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได ้

 

            (ลงช่ือ)................................................. ผูรั้บรอง 

          (................................................) ตวับรรจง 

 

คํารับรองของสมาชิก (คนที ่2) 

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

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

 ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................... 

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...................... รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง................................................. 

โรงเรียนหรือท่ีทาํการ..................................................................................... อาํเภอ........................................ 

จงัหวดันราธิวาส ขอรับรองวา่ ขอ้ความท่ีผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัร

มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์ และสมควรเขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได ้

 

            (ลงช่ือ)................................................. ผูรั้บรอง 

          (................................................) ตวับรรจง 

 

 



 

 

 

ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

 

 ช่ือ.............................................. นามสกุล....................................... เลขทะเบียนสมาชิก................... 

รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ตามมติคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี.......... ในคราวประชุมคร้ังท่ี.........../............. 

เม่ือวนัท่ี........................................................ ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ จาํนวนเงิน................................บาท 

(............................................................................) เม่ือวนัท่ี..................................................... ถือหุน้คร้ังแรก 

จาํนวนเงิน......................................บาท (....................................................................................................)  

เม่ือวนัท่ี........................................................ 

 

 ขา้พเจา้ยอมผูกพนัตนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนราธิวาส จาํกดั ทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

     (ลงช่ือ) ................................................... สมาชิกสมทบ (ผูส้มคัร) 

                  (...................................................) ตวับรรจง 

  

     (ลงช่ือ) .................................................. พยาน ผูรั้บรอง (คนท่ี 1) 

                  (...................................................) ตวับรรจง  

 

     (ลงช่ือ) .................................................. พยาน ผูรั้บรอง (คนท่ี 2) 

                  (...................................................) ตวับรรจง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หนังสือแตง่ตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ 

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

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

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว..................................................... เกิดวนัท่ี......... เดือน............................. 

พ.ศ. ........... อาย.ุ........ปี......... เดือน เลขประจาํตวัประชาชน  -  -  - -  

อยูบ่า้นเลขท่ี.................... หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย.................................... ถนน............................................. 

ตาํบล............................... อาํเภอ.................................. จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย.์...................... 

โทรศพัท ์(บา้น) .......................................... โทรศพัท ์(มือถือ) .......................................... 

 ขอแสดงความจาํนงวา่ เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรมขอมอบเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน 

และดอกเบ้ียของขา้พเจา้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ใหแ้ก่บุคคล ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 

 (1) .................................................................. ความสัมพนัธ์ ......................................................... 

 (2) .................................................................. ความสัมพนัธ์ ......................................................... 

 (3) .................................................................. ความสัมพนัธ์ ......................................................... 

 (4) .................................................................. ความสัมพนัธ์ ......................................................... 

 (5) .................................................................. ความสัมพนัธ์ ......................................................... 

 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถึงแก่กรรมและมีหน้ีสินไม่วา่ในฐานะใดอยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์

หกัเงินดงักล่าวขา้งตน้ชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงจ่ายใหก้บัผูรั้บผลประโยชน์ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขณะท่ีขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือน้ี ขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี มิไดว้กิลจริต

หรือจิตฟ่ันเฟือน มิไดถู้กผูห้น่ึงผูใ้ดบงัคบัขู่เข็ญหรือล่อลวงใหท้าํหนงัสือน้ี จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อ

หนา้พยาน 

      ลงช่ือ .............................................. ผูแ้สดงความจาํนง 

               (..............................................) 
 

      ลงช่ือ .............................................. พยาน 

               (..............................................) 
 

      ลงช่ือ .............................................. พยาน 

               (..............................................) 

หมายเหตุ        1. พยานตอ้งไม่ใช่ผูรั้บโอนประโยชน์ 

  2. ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้น   และ สาํเนาบตัรประจาํตวั       จาํนวน    1  ชุด     

** เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งและครบถว้น ** 

 


	ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

