
สมาชิกเลขทะเบียนที่               . 
 

 
 
 

ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการแพทย ์จํากดั 

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

เขียนที่      
 

วันที่     เดือน   พ.ศ.    
 

เรียน     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด 
 

 ขาพเจา                   นามสกุล          บัตรประจําตัว

ประชาชนเลขท่ี  �-����-�����-��-� ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี         หมูที่ .  
ถนน     ตําบล     อําเภอ     
จังหวัด                 รหัสไปรษณีย         โทรศัพท                                          .      
ไดทราบขอความในขอบังคับของ สหกรณโดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอ
สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณ  ประเภท    � สามัญ    � สมทบ   และขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1  ขาพเจามีอายุ             ป  (เกิดวันที่   เดือน                      พ.ศ.          ) 
 

 ขอ 2  ขาพเจาเปน   � ขาราชการ  � ลูกจางประจํา   � พนักงานของรัฐ  � พนักงานราชการ   
� ลูกจางช่ัวคราว  � อื่นๆ                          ในตําแหนง                                     .                 
ฝาย                       กอง                         โรงพยาบาล                      
สังกัดกรมการแพทย  โทรศัพท                                              ไดรับเงินเดือน ๆ ละ                       บาท 
 

 ขอ 3   ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 

 ขอ 4  ขาพเจาไดเปนสมาชิกในชั้นนี้   ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนรายเดือนตอ  
สหกรณในอัตราเดือนละ         บาท (          ) (มูลคาหุนละ 10 บาท) 
 

 ขอ 5  ขาพเจาขอแถลงรายการหนี้สินท้ังหมดซึ่งขาพเจามีอยู ดังตอไปนี้ (แสดงขอความละเอียด
ของแตละรายคือช่ือและสํานักของเจาหนี้ วันเปนหนี้ จํานวนหนี้สินต้ังแตแรก อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป      
หลักประกันที่ใหไว จํานวนเงินตนคงเหลือ จํานวนดอกเบี้ยคางชําระ และเปนหนี้สินเพื่อการใดใหครบทุกราย) 
 1.             
 2.             
 3.             

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกขอมูลใหครบถวน 

 

เอกสารประกอบ 
1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 
4. ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับโอนประโยชน 
6.  สําเนาสลิปเงินเดือนเดือนลาสุดของผูสมัคร 
7. สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
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 ขอ 6  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินของสหกรณเพื่อชําระหนี้  ซึ่ง
ขาพเจามีอยูดังกลาวในขอ 5  เปนจํานวนเงิน                                บาท 
 ในกรณีที่มีหนี้สินอยู แตไมประสงคขอกูเพื่อชําระหนี้สินนั้น หรือขอกูนอยกวาจํานวนหนี้สิน
นั้น ถาขาพเจาขอช้ีแจงเหตุผล ดังตอไปนี้ 
 ขอ 7  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนี้ที่จายเงิน
ไดรายเดือนของขาพเจา เม่ือไดรับมอบหมายจากสหกรณ โปรดหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและจํานวน
เงินงวดชําระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้นจากเงินไดรายเดือนขาพเจาเพื่อจายเพื่อสงตอสหกรณดวย 
 ขอ 8  ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตกลงใหขาพเจาเปนสมาชิกได 
ขาพเจาจะลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก ท้ังชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และเงินคาหุนตามขอบังคับตอ  
สหกรณ ใหเสร็จภายในวันท่ีซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะไดกําหนด การชําระจํานวนเงินดังกลาวนี้  ขาพเจา 
ยินยอมและขอรองใหปฏิบัติตามความในขอ 7 ดวย 
 ขอ 9  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ       
ทุกประการ 
 
            
       (                                       ) 
                        ลายเซ็นผูสมัคร 
 
 

คํารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 
(ไมตํ่ากวาระดับผูอํานวยการกอง) 

 
เขียนที่      

 

วันที่     เดือน   พ.ศ.    
 

 ขาพเจา              ตําแหนง                  . 

สังกัด               ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว                               .   
เปนเจาหนาท่ีและปฏิบัติงานในสังกัด                                          จริง และสมควรเขาเปนสมาชิก
ของสหกรณได 
 
           
 

      (                 ) 



พนิยักรรมแบบเอกสารเขียนเอง 
หนงัสือตงัผูร้บัโอนประโยชน ์

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

เขียนที่               . 
 

 ขาพเจา             สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด 
เลขทะเบียนที่                         ขอทําหนังสือพินัยกรรมนี้เพื่อกําหนดผูรับโอนประโยชนไว กลาวคือเม่ือขาพเจา
ถึงแกกรรมแลว ใหสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด จายเงินซึ่งขาพเจามีอยู และผลประโยชนตาง ๆ ที่
ขาพเจามีสิทธิไดรับจากสหกรณ ท้ังกอนหรือภายหลังท่ีขาพเจาไดถึงแกกรรมไปแลว  ใหแก 
 

 1. นาย/นาง/นางสาว                         บตัรประจําตัวประชาชน 

เลขที่  �-����-�����-��-�    เก่ียวของเปน                สัดสวน             % 
 

 2. นาย/นาง/นางสาว                         บตัรประจําตัวประชาชน 

เลขที่  �-����-�����-��-�    เก่ียวของเปน                สัดสวน             % 
 

 3. นาย/นาง/นางสาว                         บตัรประจําตัวประชาชน 

เลขที่  �-����-�����-��-�    เก่ียวของเปน                สัดสวน             % 
 

 4. นาย/นาง/นางสาว                         บตัรประจําตัวประชาชน 

เลขที่  �-����-�����-��-�    เก่ียวของเปน                สัดสวน             % 
 

 5. นาย/นาง/นางสาว                         บตัรประจําตัวประชาชน 

เลขที่  �-����-�����-��-�    เก่ียวของเปน                สัดสวน             % 
 

 ขาพเจาขอแสดงเจตนาไวดวยวา ถาขาพเจาจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในหนังสือ
พินัยกรรมนี้ โดยทําหนังสือพินัยกรรมฉบับใหมขึ้น ก็จะไดมอบหนังสือพินัยกรรมฉบับใหมนั้นให สหกรณ
ออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด ยึดถือไว 
 อนึ่ง หากขาพเจายังมีหนี้คางชําระใหกับสหกรณจํานวนเทาใด ขอใหสหกรณเปนผูพิจารณา
นําทรัพยสินและประโยชนตาง ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากสหกรณ  ชําระหนี้คืนแกสหกรณกอน เหลือจํานวน
เทาใดจึงมอบใหผูรับโอนประโยชนตามสัดสวนขางตน 
 ขาพเจาไดอานขอความขางตนเขาใจแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานสําคญัตอหนาพยาน 
 หนังสือพินัยกรรมนี้ ทําไว ณ วันที่ (ตัวหนังสือ)    เดือน    
พุทธศักราช (ตัวหนังสือ)         
 
         ลงช่ือ        ผูทําพินัยกรรม 

(       ) 
 
     ลงช่ือ                                                      พยาน         ลงช่ือ                                                      พยาน 
              (                )    (                              ) 



 

 
หนงัสือใหค้วามยนิยอมคู่สมรส ของสมาชิกสหกรณ ์ 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการแพทย ์จํากดั 
******************* 

 

เขียนที่             . 
 

 ขาพเจา             ยินยอมให       
สมาชิกเลขทะเบียนที่                 ซึ่งเปน  � สามี   � ภรรยา  ของขาพเจา ทํานิติกรรมอันเปนการจัดการ
สินสมรสของขาพเจา และคูสมรส กับสหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จํากัด ทั้งท่ีไดทําไวแลว และ/หรือ
ที่จะทําขึ้นในวันหนึ่งวันใดภายหนาไดตลอดไป จนกวาขาพเจาจะบอกเลิกเปนหนังสือตอสหกรณ 
 
        ลงช่ือ           คูสมรส 
      (     )  ผูใหความยินยอม 
 
        ลงช่ือ           พยานและผูรับรอง 
      (      )  
 
        ลงช่ือ           พยานและผูรับรอง 
      (      )  
 
 
หมายเหตุ 
 1. ใหคูสมรสของสมาชิกทํานิติกรรมกับสหกรณ ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2519 เปนตนมาให
ความยินยอมเปนหนังสือดวย (สมาชิกผูทํานิติกรรมกับสหกรณถาไดสมรสโดยชอบดวยกฎหมายกอนวันที่ 
16 ตุลาคม 2519 และเปนผูมีอํานาจการจัดการสินบริคณหของคูสมรสอยูแลวกอนวันท่ี 16 ตุลาคม 2519 ท้ัง
ถือไดวาเปนผูจัดการสินบริคณหแตฝายเดียว ก็ใหถือวาคูสมรสของสมาชิกไดยินยอมใหสมาชิกจัดการ
สมรสแลว โดยไมจําเปนตองทําหนังสือใหความยินยอมอีก เวนแตคูสมรสจะไดบอกเลิก 
 2. ถาผูใหความยินยอมพิมพลายนิ้วมือแทนการลงช่ือ จะตองมีพยานรับรองลายพิมพนิ้วหัวแมมือ 
อยางนอย 2 คน และพยานนี้จะพิมพลายนิ้วหัวแมมือแทนการลงช่ือไมได การพิมพลายนิ้วหัวแมมือตองทํา
ตอหนาพยาน 
 3. พยานควรเปนสมาชิกของสหกรณเดียวกัน 



สมาชิกเลขทะเบียนที่   
 

ทะเบยีนสมาชิก 
สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการแพทย ์จํากดั 

 

ประเภท สหกรณอ์อมทรพัย ์
สถานที่ต้ังเลขที่  88/23  หมู 4  ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ 
อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
ช่ือ               นามสกุล                   อายุ      ป สัญชาติ   
ที่อยูบานเลขที่             หมูท่ี    ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต    
จังหวัด                    รับเขาเปนสมาชิกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุม ชุดที่      ครั้งที ่      วันที่        
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  และ เงินคาหุนรายเดือนคร้ังแรก   วันที่                                                         .  
 

 ขาพเจายอมผูกพันตนในอันท่ีจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ
ทุกประการ  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ ตอหนาพยาน 

 

      ลงช่ือ              สมาชิก 
               (             ) 
 

      ลงช่ือ              พยาน 
               (             ) 
 

      ลงช่ือ              พยาน 
               (             ) 
 

 

รายการเงินไดแ้ละเงินค่าหุน้รายเดือน 
 

วันที่ 
ชําระคาหุน 

เงินไดรายเดือน 
(บาท) 

เงินประจําตําแหนง 
(บาท) 

จํานวน
หุน 

มูลคาหุน 
(บาท) 

คาหุนที่ชําระแลว 
(บาท) 

ลายมือช่ือ
เจาหนาที่ 

       
       
       
 

การออกจากสหกรณ ์
 

ออกจากสหกรณเพราะเหตุ  � ลาออก  � ใหออก  � ถึงแกกรรม  ต้ังแตวันที่      
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ชุดท่ี             ครั้งที ่       วันที่      
       
           

        กรรมการและเลขานุการ  


