
 

  เอกสารในการสมคัรสมาชิก   
สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั 

1. ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. ส าเนาบญัชีธนาคารกรุงไทย 
4. สัญญาจา้ง (ส าหรับพนกังานจา้งตามภารกิจ) 
5. หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 

 

หมายเหตุ        1.   เอกสารทั้งหมดตอ้งส่งกลบัมายงัสหกรณ์  หา้มใช ้ FAX  เป็นอนัขาด 
2.  อตัราค่าหุน้  5 % ของเงินเดือน  (ใหป้รับเป็นจ านวนเตม็) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินปทมุธานี  จ ากดั 

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

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

 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี  จ ากดั 
 

 ขา้พเจา้........................................................................ตั้งบา้นเรือนอยู ่ณ บา้นเลขท่ี................................ 
หมู่ท่ี.............ถนน....................................ต าบล..............................................อ  าเภอ............................................
จงัหวดั....................................................รหสั...........................โทรศพัท.์.............................................................
ไดท้ราบวตัถุประสงคข์องสหกรณ์โดยตลอด แลว้ และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  จึงขอสมคัรเขา้
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในฐานะเป็นสมาชิกสามญัและขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้เป็น ขา้ราชการ / ลูกจา้งประจ า / พนกังานจา้งตามภารกิจ...............ปี   
ขอ้ 2. ขา้พเจา้เกิดวนัท่ี................เดือน............................พ.ศ..................... ปัจจุบนัมีอาย.ุ................ปี 

ขอ้ 3. เลขท่ีบตัรประชาชน  ................................................................................................................. 
ต าแหน่ง..................................................................................  สังกดั................................................................... 
ไดรั้บเงินเดือน..........................................บาท 

ขอ้ 4. ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ๆ  ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงิน 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในขั้นน้ี  ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อ 
สหกรณ์ในอตัราเดือนละ......................................บาท (มูลค่าหุน้ 10 บาท  และไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีก าหนด) 

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหน้ีสินทั้งหมด  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งัต่อไปน้ี  (แสดงขอ้ความ
รายละเอียดแต่ละราย  คือ  ช่ือและส านกังานของเจา้หน้ี  วนัเป็นหน้ี  จ านวนหน้ีสินตั้งแต่แรก  อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปี  หลกัประกนัท่ีใหไ้ว ้ จ านวนเงินคงเหลือ  จ านวนดอกเบ้ียคา้งช าระ  และเป็นหน้ีสินเพื่อการใดให้
ครบทุกรายการ) 

(1)............................................................................................................................................................ 
(2)............................................................................................................................................................ 
ขอ้  7. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินสหกรณ์  เพื่อช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่

ดงักล่าวในขอ้  5  เป็นจ านวนเงิน ...........................................บาท 

ในกรณีท่ีมีหน้ีสินแต่ไม่ประสงคข์อกูเ้พื่อช าระหน้ีสิน  หรือขอกูน้อ้ยกวา่จ านวนหน้ีสินขา้พเจา้ขอ
ช้ีแจงเหตุผลดงัต่อไปน้ี......................................................................................................................................... 

 

 



 

ขอ้ 8.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยนิยอมและร้องขอใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือเจ้าหน้ีท่ีจ่ายเงิน
รายไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์โปรดหกัจ านวนค่าหุน้รายเดือนและจ านวน
เงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งสหกรณ์นั้น  จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่ายเพื่อสหกรณ์ดว้ย 

ขอ้ 9.  ขา้พเจา้สัญญาวา่  ถา้สหกรณ์ตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิกได ้  ขา้พเจา้จะลงลายมือช่ือทะเบียน
สมาชิก  ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์  ใหเ้สร็จภายในวนัท่ีซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการจะไดก้ าหนด  การช าระจ านวนเงินดงักล่าวน้ีขา้พเจา้ยนิยอมและ  ขอร้องใหป้ฏิบติั
ตามขอ้บงัคบั  ระเบียบการและมติของสหกรณ์ทุกประการ    

 

 

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

 

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

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

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

 

 ขา้พเจา้..................................................................ต าแหน่ง....................................................... 
สังกดั..............................................................ขอรับรองวา่  ตามความรู้เห็นและตามท่ีขา้พเจา้ไดส้อบถามผูอ่ื้น
ขอ้ความซ่ึงผูส้มคัร  ไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนน้ีเป็นความจริง  ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์และสมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี จ ากดั 

 

 

 

.....................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
          (....................................................) 
 

 

 

 

 



 

 

หนังสือให้ความยินยอมของสามี / ภรรยาสมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี  จ ากดั 

 

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

 

 ขา้พเจา้....................................................................................................................................... 
ยนิยอมให.้................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.............................. 
ซ่ึงเป็นสามี / ภรรยา  (ขีดฆ่าค าท่ีไม่ใช่ออก)  ของขา้พเจา้ท านิติกรรมอนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้
และคู่สมรส  กบัสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี  จ ากดั  ทั้งท่ีท าใหแ้ลว้และหรือท่ีจะท าขึ้น
ในวนัหน่ึงวนัใดภายหนา้ไดต้ลอดไป  จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 

  
                                                ...........................................................สามี / ภรรยา  ผูใ้ห้ความยนิยอม 

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

                                                         ...........................................................พยานและผูรั้บรอง 
                                                        (..........................................................)ลายพิมพน้ิ์วมือ 
                                               
                                                         ...........................................................พยานและผูรั้บรอง 
                                                        (..........................................................)ลายพิมพน้ิ์วมือ 
 

 

 

 

หมายเหต ุ 1.ถา้ผูใ้หค้วามยนิยอมพิมพล์ายน้ิวมือซา้ยแทนการลงช่ือ  จะตอ้งมีพยานรับรองลายพิมพน้ิ์ว
มือหวัแม่มืออยา่งนอ้ย  2  คน  และพยานน้ีและจะพิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือแทนการลงช่ือไม่ได้
การพิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือตอ้งท าต่อหนา้พยาน 

 2.พยานควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์เดียวน้ี 
 

 

 

 

 



(ใช้ส าหรับสมาชิก) 

หนังสือยนิยอม 

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

เร่ือง  ยนิยอมใหห้กัเงินค่าหุ้นรายเดือนและหรือเงินงวดช าระหน้ี 

เรียน  นายก(อบต.,เทศบาล,อบจ.)............................................................................................................. 
 

 ดว้ยขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................ 
ต าแหน่ง..........................................................สังกดั.............................................................ไดส้มคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี  จ ากัด  เลขทะเบียนท่ี............................ขา้พเจา้ยินยอมให้หน่วยงานตน้
สังกดัหักเงินไดร้ายเดือนหรือเงินไดอ่ื้นท่ีพึงไดรั้บจากราชการ   เพื่อช าระค่าหุ้นรายเดือนและหรือเงินงวดช าระหน้ีแก่
สหกรณ์ฯ  จนครบถว้นตามเง่ือนไข  หรือขอ้ตกลงในการสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหต้่อไป 

 

 

                                                        (ลงช่ือ)........................................................ผูส้มคัร / ผูใ้หค้วามยนิยอม 
(.......................................................) 

 

 

                           (ลงช่ือ)........................................................พยาน / ผูบ้งัคบับญัชา 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบาล,อบจ.)................................................ 
 

 

                              (ลงช่ือ).......................................................พยาน / ผูมี้หนา้ท่ีหกัเงิน 
(........................................................) 

ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วน / ผอ.กองคลงั(อบต.,เทศบาล,อบจ.)..................................................... 
 

 

 

 

 



(ใช้ส าหรับต้นสังกดั) 
 

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

เร่ือง  ยนิยอมหกัเงินค่าหุน้และหรือเงินงวดช าระหน้ีแก่สหกรณ์ฯ 

 

เรียน  ประธานสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี  จ ากดั 
 

 ตามท่ี  นาย/นาง/นางสาว ....................................................สังกดั อบต./ เทศบาล..................................
ไดส้มคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินปทุมธานี  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี..........................
เม่ือวนัท่ี...................................................................นั้น 

ขา้พเจา้ขอให้รับความยินยอมแก่สหกรณ์ฯ ว่าขา้พเจา้จะท าการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายเพื่อช าระค่าหุ้นและ
หรือเงินงวดช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ฯจนครบถว้น  ซ่ึงเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี  หนงัสือด่วนท่ีสุด นร  
0205 / ว 138  ลงวนัท่ี  16  กนัยายน  2545 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

                    ลงช่ือ...................................................หวัหนา้หน่วยงาน / ใหค้วามยนิยอม 

                                            (.......................................................) 
ลงช่ือ  ต าแหน่ง  นายก(อบต.,เทศบาล,อบจ.)................................................ 

 

 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยาน / ผูบ้งัคบับญัชา 
                                            (........................................................) 

ลงช่ือ  ต าแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบาล,อบจ.)................................................. 
 

 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยาน / ผูมี้หนา้ท่ีหกัเงิน 
                                            (.......................................................) 

           ลงช่ือ  ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วน / ผอ.กองคลงั(อบต.,เทศบาล,อบจ.).............................. 
 

 


