
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด 

 

เขียนที่.................................................................. 
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. .............. 

เรียน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด 

  ข้าพเจ้า......................................................................นามสกุล............................................................... 
ว/ด/ป เกิด......................................อายุ..................ป ีเลขประจ าตัวประชาชน - - - -
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่........................ถนน.......................................แขวง/ต าบล.....................................
เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์   
ได้เข้าใจความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นนี้แล้ว จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยได้
ถือหุ้นแรกเข้าจ านวน............................หุ้น มูลค่าหุ้น ๆ ละ...................บาท รวมเป็นเงิน...................................... ...บาท 
(...............................................) และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐานแก่สหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ข้าพเจ้ามีอาชีพ......................................ต าแหน่ง........................ ...สังกัด........................................
สถานที่ท างาน...........................................ที่ตั้ง............................................................... ...................................................
โทรศัพท์ที่ท างาน.............................ต่อ................. โทรศัพท์มือถือ...............................เงินเดือน………………………..…บาท 

๒. ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราเดือนละ
.......................................บาท (มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท) 

๓. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
๔. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมด ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

(แสดงข้อความละเอียดของแต่ละรายให้ครบทุกราย) 
(๑) ชื่อ................................................ส านักงาน........... ............................วันเป็นหนี้............................ 

จ านวนหนี้สินตั้งแต่แรก......................................บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ..............บาท คงเหลือ...........................บาท 
กู้เพ่ือ...................................................................................................................................................................... ............ 

(๒) ชื่อ................................................ส านักงาน.......................................วันเป็นหนี้........ .................... 
จ านวนหนี้สินตั้งแต่แรก......................................บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ..............บาท คงเหลือ...........................บาท 
กู้เพ่ือ........................................................................................ ..........................................................................................  

(๓) ชื่อ................................................ส านักงาน.......................................วันเป็นหนี้............... ............. 
จ านวนหนี้สินตั้งแต่แรก......................................บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ..............บาท คงเหลือ...........................บาท 
กู้เพ่ือ..................................................................................................................... ............................................................. 

(๔) ชื่อ................................................ส านักงาน.......................................วันเป็นหนี้............... ............. 
จ านวนหนี้สินตั้งแต่แรก......................................บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ..............บาท คงเหลือ...........................บาท 
กู้เพ่ือ..................................................................................................................... ............................................................. 

๕. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์ เพ่ือช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้า    
มีอยู่ดังกล่าวในข้อ ๔ เป็นจ านวน................................บาท 

 

ทะเบียนสมาชิกเลขที่...................... 
วันที่รับ............................................ 



ในกรณีที่มีหนี้สินอยู่แต่ไม่ประสงค์ขอกู้เพ่ือช าระหนี้นั้น หรือขอกู้น้อยกว่าจ านวนหนี้สินนั้นข้าพเจ้า   
ขอชี้แจงเหตุผล ดังต่อไปนี้................................................................................................... ............................................. 
................................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................................................ ............................... 

๖. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าเมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้ว ข้าพเจ้าจะช าระเงินค่าหุ้น          
และค่าธรรมเนียมแรกเข้า กับทั้งลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด พร้อมทั้งจะถือหุ้นเพ่ิมอีกตามก าหนดในข้อบังคับ และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................................ผู้สมัคร 
(..................................................................................) 

 
 
 

ค ารับรอง 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริงและผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ สมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................................ผูร้ิเริ่มจัดตั้งสหกรณ์/คณะกรรมการด าเนินการ 
              (................................................................................) 

 
 
 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ :   ๑. ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน ๑ ฉบับ          ๔. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด 
                 ๒. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๓. ส าเนาหน้าสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทยที่ใช้ส าหรับรับเงินเดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 
 



หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ตาม ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓๙ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด 
 

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

ข้าพเจ้า...............................................นามสกุล...........................................อายุ............ปี……….…เดือน 
เลขประจ าตัวประชาชน - - - - สมาชิกสหกรณ์เลขที่.................................................. 
สังกัด.....................................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..................ถนน.......................................
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์...........-...................................โทรศัพทม์ือถือ............-...........................................  

ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือแสดงว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ขอตั้งให้บุคคลที่มีชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผู้รับโอนประโยชน์  

๑…………………………………………………….…………………เกี่ยวข้องเป็น...........................................ของข้าพเจ้า  
๒…………………………………………………….…………………เกี่ยวข้องเป็น...........................................ของข้าพเจ้า  
๓…………………………………………………….…………………เกี่ยวข้องเป็น...........................................ของข้าพเจ้า  
๔…………………………………………………….…………………เกี่ยวข้องเป็น...........................................ของข้าพเจ้า  
๕…………………………………………………….…………………เกี่ยวข้องเป็น...........................................ของข้าพเจ้า  

เป็นผู้รับเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด    
และยินยอมให้สหกรณ์น าเงินดังกล่าว หักกลบลบหนี้ที่สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน  

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ข้าพเจ้า ได้ท าไว้ 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ 
ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที ่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ ข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ตั้งผู้รบัโอนประโยชน์ 
 (.........................................................................) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้จริง    
จึงไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นพยาน 

 

ลงชื่อ...............................................................................พยาน  
(.............................................................................)  

 

ลงชื่อ...............................................................................พยาน  
(............................................................................)  

ได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้รับสาเนาหนังสือไว้เรียบร้อยแล้ว  
 

ลงช่ือ.........................................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์  ลงช่ือ..............................................................ผู้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์  
       (.....................................................................)           (..............................................................)  
 

 

หมายเหตุ : ๑. บุคคลผู้รับโอนประโยชน์อาจมีจ านวนเท่าใดก็ได ้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ตั้งผูร้ับโอนประโยชน์  
               ๒. ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้รับโอนประโยชน์ 



หนังสือยินยอมใหห้น่วยงานต้นสังกัด หกัเงินเดือน เงินค่าจ้างประจ า 
ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินได้อื่นใด ณ ที่จ่าย 
และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด 

 

เขียนที่.................................................................... 
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.................................................................................................... ................... 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด เลขท่ีสมาชิก.........................มีความประสงค์ ดังนี้ 

๑. ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าหักเงินเดือน เงินค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ 
บ านาญหรือเงินได้อ่ืนใดที่ได้จากหน่วยงาน ณ ที่จ่าย และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด เพ่ือช าระ
ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ตามรายการที่เรียกเก็บ ให้สหกรณ์เป็นล าดับ
แรก หลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) หรือเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยไม่จ าเป็นต้องบอก
กล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นจากสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ 

๒. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยจ่ายเงินเดือนที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่หัก
เงินเดือน หรือเงินได้อ่ืนใดจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อช าระค่าหุ้น/เงินกู้ ตามที่สหกรณ์เรียกเก็บให้สหกรณ์
เป็นอันดับแรก 

๓. กรณีที่ข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้อ านาจของหน่วยจ่ายเงินเดือน
หักเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินได้อ่ืนใดจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพ่ือช าระค่าหุ้น/เงินกู้ ตามที่สหกรณ์เรียก
เก็บให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความ      
และถ้อยค า ในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้
เป็นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
 (.............................................................................) 
 ต าแหน่ง............................................................................... 
 
 (ลงชื่อ).......................................................................................พยาน 
 (.......................................................................................) 
 ต าแหน่ง.................................................................................... 
 
 (ลงชื่อ).....................................................................................พยาน 
 (.....................................................................................) 
 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จ ากัด 


