
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 
46/53-54  ถ.ศรีโสธรตัดใหม่  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000  
โทร.  0-3851-6731  ,  0-96974-3218  

 

      เขียนที่………………………………………………... 
      วนัที่………………………………………….………. 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ ากดั 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว………………………..นามสกุล………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………….
ต าบล/แขวง…………….อ าเภอ/เขต………...………จงัหวดั…………………รหัสไปรษณีย์……………..
โทรศพัท…์………………….ไดร้ับทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  โดยตลอดแลว้ และเห็นชอบ
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐาน          
ดงัต่อไปน้ี : - 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้มีอายุ…………..ปี (เกิดวนัที่………..เดือน…………………พ.ศ……………) 
 ขอ้ 2.  ข้าพเจา้ท างานประจ าต าแหน่ง…………………………………แผนก………..…….….
สังกดั…..………………..……บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่…………………..………… 
บรรจุเมื่อ....................................  ไดร้ับเงินไดร้ายเดือน เดือนละ……..……….……บาท  
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการให้กูย้ืมเงิน 
 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกในช้ันน้ี  ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อ 
สหกรณ์ฯ ในอตัราเดือนละ……………………บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 
หมายเหตุ    การส่งค่าหุ้นรายเดือนอย่างน้อยต้องเป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ฯ          
แต่ถา้จะแสดงความจ านงสูงกว่าอตัราที่ก าหนดไว ้ก็ย่อมเป็นการดี 
 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหน้ีสินทั้งหมด ซ่ึงขา้พเจ้ามีดงัต่อไปน้ี (แสดงขอ้ความละเอียด
ของแต่ละรายการ คือ ช่ือและส านักของเจา้หน้ี วันเป็นหน้ี จ านวนหน้ีสินตั้งแต่แรก อตัราดอกเบี้ ยร้อยละ
ต่อปี หลักประกันที่ให้ไว้ จ านวนต้นเงินคงเหลือ จ านวนดอกเบี้ ยค้างช าระ และเป็นหน้ีสินเพื่อการใด      
ให้ครบทุกราย) 
  (1)……………………………………………………………………………………… 
  (2) ……………………………………………………………………………………… 

        -2- / ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้… 
 
 
 

      ข้าราชการ 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่  ลูกจ้างประจ า 
      พนักงานราชการ 

เลขทะเบียน……...….. 

หมายเหตุ  เอกสารแนบพร้อมใบสมัคร  
1. ส าเนาบัตรประชาชน  พร้อมเซน็รับรองส าเนาถูกต้อง 
2. ส าเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. หนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรอง 
4. ส าเนาใบหย่า  /  ใบเปล่ียนช่ือ/นามสกุล/ค าน าหน้า  (หากมี)  
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 ข้อ  6.  ถ้ าข้ าพ เจ้าได้ เ ป็ นส ม าชิก ข้าพ เจ้ายินยอม  และให้ ผู ้บั งคับบัญ ชา ห รื อ
เจา้หน้าที่จ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เมื่อไดร้ับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจ านวนเงินค่าหุ้นราย
เดือนและจ านวนเงินงวดช าระหน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ น้ัน จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เมื่อ
จ่ายเพื่อส่งต่อ สหกรณ์ฯ ดว้ย 
 ขอ้ 7.  ขา้พเจา้สัญญาว่า  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ  ตกลงให้ขา้พเจา้เป็นสมาชิก
ไดจ้ดทะเบียนสหกรณ์ฯ น้ีขึ้นแลว้ ขา้พเจา้จะลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และเงินค่าหุ้นตามขอ้บังคับต่อสหกรณ์ฯ  ให้เสร็จภายในวันที่………………………………………..ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการจะได้ก าหนดช าระเงินดังกล่าวน้ี  ข้าพเจ้ายินยอมและขอให้ปฏิบัติตามความ      
ในขอ้ 6. ดว้ย 
 ขอ้ 8.  ถา้ข้าพเจ้าไดเ้ป็นสมาชิก จะปฏิบัติตามขอ้บังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ์ฯ   
ทุกประการ 
      ลงช่ือ………………………………………………... 
       (……………………………………………..) 
                      ผูส้มคัร 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
เขียนที่………………………………………………...
วนัที่………………………………………………….. 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………….
ต าแหน่ง……………………………………………...สังกดั……………………………………………….. 
ขอรับรองว่า  ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามที่ขา้พเจา้ไดส้อบสวนขอ้ความ ซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้น
ใบสมคัรขา้งบนน้ี เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัรเป็นผูม้ลีกัษณะถูกตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ฯ และสมควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ได ้
      ลงช่ือ ………………………………………………... 
       (……………………………………………..) 
         ผูร้ับรอง 
 

ส าหรับกรรมการสหกรณ์ฯ 
 
 
 
 
 

ความเห็นของกรรมการสหกรณ์ฯ 
เสนอ  เห็นควรอนุมตัิให้สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
          ไม่เห็นควรอนุมตัิ เนื่องจาก............................... .... 
ลงช่ือ........................................................................... ..... 
            (........................................ ..........................) 
ต าแหน่ง ............................ ....................................... 

ความเห็นของประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
เสนอ  เห็นควรอนุมตัิให้สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
          ไม่เห็นควรอนุมตัิ เนื่องจาก.................................... 
ลงช่ือ.......................................... ...................................... 
            (........................................ ..........................) 
ต าแหน่ง ......................................... .......................... 
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หนังสือให้ความยินยอมของสามี/ภริยาของสมาชิกสหกรณ์ฯ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 

******************** 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………ยินยอมให้
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่………………
ซ่ึงเป็นสามี/ภริยา ของขา้พเจา้ท านิติกรรมอันเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรส กบัสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา จ ากดั ทั้งน้ี  ไดท้ าไวแ้ล้ว และหรือที่จะท าขึ้นในวันหน่ึงวันใด
ภายหน้าไดต้ลอดไป จนกว่าขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ 
 
      ลงช่ือ …………………………………….. สามี/ภริยา 
       (…………………………………..) ผูใ้ห้ความยินยอม 
 
      ลงช่ือ ……………………………………. พยานและผูร้ับรอง 
       (………………………………….) 
 
      ลงช่ือ ……………………………………. พยานและผูร้ับรอง 
       (………………………………….) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 

      เขียนที่………………………………………………... 
      วนัที่………..เดือน…………………….พ.ศ…………. 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………..…………อายุ……..……..ปี 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่……………ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………….
ต าบล/แขวง…………….อ าเภอ/เขต………...………จงัหวดั…………………รหัสไปรษณีย์……………..
โทรศพัท์………………………………………...รับราชการสังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา
ต าแหน่ง………………………………………….…และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัด
ฉะเชิงเทรา จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิก………………   มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้ 
สหกรณ์ฯ ที่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไวก้บัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ดงัน้ี :- 
 ขอ้ 1.  ยินยอมให้เจา้หน้าที่ผู ้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญที่ขา้พเจา้พึงได้รับ
จากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ฯ แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่น แลว้แต่
กรณีให้สหกรณ์ฯ แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้ 2.  กรณีข้าพเจา้พน้จากการเป็น ขา้ราชการ /ลูกจา้ง และไดร้ับบ าเหน็จ ขา้พเจ้ายินยอมให้
เจา้หน้าที่ผู ้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จที่ขา้พเจ้าพึงไดร้ับจากทางราชการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ฯ แจ้ง
และส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ฯ แทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 3.  การหักเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหน้ีแก่
ทางราชการแลว้ (ถา้มี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ฯ ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ขอ้ 4.  หนังสือยินยอมน้ีให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และขา้พเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้
ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ฯ 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าขึ้นโดยความสมัครใจของขา้พเจ้าเอง ไดต้รวจสอบข้อความและ 
ถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น       
หลกัฐาน 
      ลงช่ือ ……………………………….... ผูใ้ห้ค ายินยอม 
       (………………………………) 

      ลงช่ือ …………………………………. พยาน 
       (………………………………) 

      ลงช่ือ …………………………………. พยาน 

(……………………………….) 


