
 
 
 

 

ใบสมัครสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย  จำกดั 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จำกดั 
 ขาพเจา…………………………………………………………………..ที่อยูเลขที่…………………………………………………..………….……... 
ถนน………………………………..…….ตำบล/แขวง…………………………………อำเภอ……………..………………..…จังหวัด............................ 

เลขประจำตัวประชาชน      ไดร ับทราบขอความในรางขอบังคับของ
สหกรณโดยตลอดแลวและเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด จึงขอเขาเปนสมาชิกของ
สหกรณฯ ในฐานะเปนผูมชีื่อขอจดทะเบียนและขอใหถอยคำหลักฐานตอไปน้ี 
     สมัครสมาชิกคร้ังแรก     สมัครสมาชิกคร้ังที่..........(ลาออกคร้ังลาสุดเมื่อ.............................) 

ขอ  1.  ขาพเจาเกิดเมื่อวันที่……..….เดือน………………..………..พ.ศ………… ปจจุบันอายุ…………….ป 
 ขอ  2.  ขาพเจาเปน        ขาราชการ           ลูกจางประจำ         พนักงานราชการ       พนักงานกระทรวง (พกส.)         
                                           ลูกจางชัว่คราว/รายคาบ     

ตำแหนง……………………………..……….…………..สังกัด…………………………………………………….. ไดรบัเงนิไดรายเดือน (เงินเดือนและ
เงนิเพ่ิมที่จายควบกบัเงินเดือนเมื่อหักเงินสะสมสำหรับขาราชการและภาษีเงนิไดออกแลว)……..………......................................บาท 
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มรับราชการหรือเร่ิมทำงาน ........./.........../..........โทรศัพท................................... 
 ขอ  3.  ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นที่มีวัตถุประสงคใหกูยมืเงิน 

ขอ  4.  ขาพเจาไดเขาเปนสมาชิกในขั้นนี้ ขาพเจาขอแสดงความจำนงสงเงินคาหุนรายเดือนตอสหกรณ มูลคาหุนละ 10 บาท 
         4.1 กรณีสมาชิก ขาราชการ/ลูกจางประจำ ในอัตราเดือนละ..................................บาท  
         (ตามระเบียบของสหกรณ วาดวยหุน และสมาชิก พ.ศ. 2558 )  
        4.2 กรณี สมาชิก ลูกจางชั่วคราว/รายคาบ พนักงานกระทรวง (พกส.) พนักงานราชการ 
         สงเงินคาหุนรายเดือน  ไมต่ำกวารอยละ 7% ของเงินเดอืน…..……………………….บาท  

 ขอ  5.  ขาพเจาขอแถลงรายการหนี้สินทัง้หมดซึ่งขาพเจามีอยู ดังตอไปนี้ (แสดงขอความรายละเอียดของแตละรายคือ 
ชื่อและสำนักงานของเจาหนี้, วันที่เปนหนี้, จำนวนหนี้, จำนวนหน้ีสนิตั้งแตคร้ังแรก อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป หลักประกนัท่ีใหไว 
จำนวนเงินคงเหลอื จำนวนดอกเบี้ยคางชำระ และเปนหนีส้ินเพือ่การใด ตองแจงใหทราบทกุราย 
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอ  6.  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินของสหกรณเพื่อชำระหนี้ ซึ่งขาพเจามีอยูดังกลาวใน
ขอ 5. นั้น เปนจำนวนเงิน…………………………………………….บาท 
 ในกรณีมีหนี ้ส ินอยู  แตไมประสงคกู เพื ่อชำระหนี้ส ิน หรือขอกู เกินกวาจำนวนหนี ้ส ิน ขาพเจาขอชี ้แจงเหตุผล
ดังตอไปนี้……………………………………………………………………………………………….............................................……………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บันทึกของเจาหนาที่       ผานมติที่ประชุมคร้ังที่....../...........     ไมผานมติที่ประชุมคร้ังที่....../........... 

 เนื่องจาก.................................................เจาหนาที่.................... 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/และสำเนา
ทะเบยีนบาน 
 2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน 
 3. สำเนาหนาสมุดบัญชีเงนิเดือน 

เลขที่สมาชิก....................... 
สมาชิก



 
 

ขอ  7.  ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด หักเงินคาหุนราย
เดือนและเงินงวดชำระหนี้ของขาพเจาสงตอสหกรณฯ  จากเงินไดรายเดือนของขาพเจา 
 ขอ  8.  ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคายจำกัด อนุมัติใหขาพเจา
เปนสมาชิก ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักชำระคาธรรมเนียมแรกเขา , เงินคาหุนรายเดือนในวันสิ้นเดือนที่คณะกรรมการอนุมัติให
เปนสมาชิก และหักเงินงวดชำระหนี้ในกรณีมีหนี้สินกับสหกรณ  
 ขอ  9.  ถาขาพเจาไดเปนสมาชกิ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคบั ของสหกรณฯ ทุกประการ 
  

   .....……..…………………………….ผูสมัคร 
(………………………………………..) 

 

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

 

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

 
 

คำรับรองของผูบังคับบัญชา 
 

 ขาพเจา…………………………….…..............……………ตำแหนง……….……...............……สังกัด……………………............
ขอรับรองวา ตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่ขาพเจาไดสอบสวนขอความซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครนี้ เปน
ความจริงทุกประการ ทั้งผูสมัครเปนผูมีลักษณะถูกตองตามกำหนดไวในระเบียบและขอบังคับสหกรณ 
 

                  …………..……………………………………..ผูรับรอง 
          (……………..……………………….……….)                 

ตำแหนง………………………..…………………………….… 
 

คำรับรองของภรรยา / สามี 
 ขาพเจา……………………..………….......................…..เปน (ภรรยา/สามี) ของ (นาง, นาย) ……..……......………………………… 
ไดทราบขอความตามใบสมัครนี ้โดยตลอดแลวและอนุญาตให (นาง, นาย) ………………………………………. เขาเปนสมาชิกของ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด และกระทำการตาง ๆ ตามที่กลาวในใบสมัครทุกประการ ตลอดจนอนุญาตใหทำ
นิติกรรมเกี่ยวกับการกูเงินและการค้ำประกันของสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
 

                 ………………………………………. ภรรยา / สามี 
(……………………….………………) 

 

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

 

      
 



 
 
 
 
 

ใบสมัครสมาชกิ ประเภทกองทุน 1 ( 500,000 บาท ) 
กองทุนสวัสดิการสมาชกิสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย 

        เขียนท่ี................................................................. 
                                         วันท่ี.................เดือน...............................พ.ศ...................... 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................อายุ..............ป 
เลขประจำตัวประชาชน      เกิดวันที.่.......เดือน...........................พ.ศ. ......... 
 (1) สถานติดตอที่อยูบานเลขที่....................หมูที่......................ซอย.............................................ถนน.............................................. 
     ตำบล(แขวง)...................................................อำเภอ(เขต)....................................................จังหวัด........................................... 
     รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพทบาน.............................................โทรศัพทมือถือ...................................................... 
(2) ขอสมัครเปนสมาชิกของกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขประเภท กองทุน 1 
(3) ชำระเงินสวัสดิการสงเคราะหคร้ังแรกเร่ิมสมัคร ตามตารางการสมัคร (อาจเปล่ียนแปลงตามอตัรามรณะในปตอไป) 
(4) ขาพเจาขอสัญญาวา เมื่อคณะกรรมการอนุมัติใหขาพเจาเปนสมาชิกแลว ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ ของกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย ทุกประการ และจะสงเสริม สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสขุหนองคายให เจริญรุงเรอืงย่ิง ๆ ขึ้นไป 
(5) หากขาพเจาเสียชีวิต ขาพเจาจะมอบผลประโยชนชำระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด สวนที่เหลือมอบใหบคุคล 
ดังนี้ 

1. ……………………………………….................…….อาย…ุ.………..ป ความสัมพันธ………...……………..รอยละ................ 
2. ………………………….........…………........……….อาย…ุ.………..ป ความสัมพันธ………...……………..รอยละ................ 
3. ………….........……………………………........…….อาย…ุ….……..ป ความสัมพันธ………...……………..รอยละ................ 
4. ………….........……………………………........…….อาย…ุ….……..ป ความสัมพันธ………...……………..รอยละ................ 
5. ………….........……………………………........…….อาย…ุ….……..ป ความสัมพันธ………...……………..รอยละ................ 

 
(6) ขาพเจา.........................................................................ขอรับรองวา ขาพเจามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร ตามขอบงัคบั 
ของกองทุนหมวดที่ 4 ขอ 11.1(4) หากขาพเจารูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริง หรือตามแถลงขอความนั้นเปนความจริง 
ขาพเจายินยอมใหกองทุนฯ ใชสิทธิตัดรายชื่อพนสมาชิกภาพกองทุน ตามขอบังคับท่ี 16 ได 

 
ลงชื่อ……………………………………..ผูสมคัร 

(…………………………………..) 
      ลงช่ือ……………………………………..ผูบังคับบัญชา/กรรมการสหกรณ 

(…………………………………..) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ                 ลงชื่อ………………………………….... ประธานกองทุนฯ 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไมอนุมัติ                         (ดร.มะณู   บุญศรมีณีชัย ) 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครกองทนุ 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
 2. สำเนาทะเบียนบานพรอมรบัรองสำเนาถูกตอง 
 3. สำเนาทะเบียนสำรส (กรณสีมัครสมทบคูสมรส) 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบาน  
ของผูรับผลประโยชนพรอมรบัรองสำเนาถูกตองอยางละ 1 ฉบับ 

เลขที่กองทุน....................... 
เลขที่สมาชิก....................... 

ใบสมัครนี้เริ่มใช 15 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2566 



 
 

ตารางการสมัครกองทุน 1 ประจำป 2566 
 

รอบเดือนที่สมัคร สวัสดิการ คาสมัคร รวมเปนเงิน 
1-20 ตุลาคม 2565 3,100 บาท 100 บาท 3,200 บาท
1-20 พฤศจิกายน 2565 2,799 บาท 100 บาท 2,899 บาท
1-20 ธันวาคม 2565 2,544 บาท 100 บาท 2,644 บาท
1-20 มกราคม 2566 2,290 บาท 100 บาท 2,390 บาท
1-20 กุมภาพันธ 2566 2,059 บาท 100 บาท 2,159 บาท
1-20 มีนาคม 2566 1,805 บาท 100 บาท 1,905 บาท
1-20 เมษายน 2566 1,558 บาท 100 บาท 1,658 บาท
1-20 พฤษภาคม 2566 1,303 บาท 100 บาท 1,403 บาท
1-20 มิถุนายน 2566 1,057 บาท 100 บาท 1,157 บาท
1-20 กรกฎาคม 2566 802 บาท 100 บาท 902 บาท
1-20 สิงหาคม 2566 547 บาท 100 บาท 547 บาท
กันยายน 2566 (หรือตามอัตรามรณะของปถัดไป) 


