
ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั 
  

เอกสารนีเ้ร่ิมใช้ตั้งแต่ วนัที ่ 1  กนัยายน 2559 
 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
ผูย้ื่นใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   จะตอ้งมีเอกสารประกอบการสมคัรครบถว้นแลว้เท่านั้น  จึงจะ

น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมติัรับเป็นสมาชิก  ประกอบดว้ย 
 1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร / ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
 2. ส ำเนำทะเบียนบำ้น  / สมำชิกสมคัรเขำ้ใหม่ตอ้งมีภูมิล  ำเนำอยูใ่นจงัหวดัพงังำ (ส ำเนำ  

                                                ทะเบียนบำ้นอยูใ่นจงัหวดัพงังำ เท่ำนั้น)  เวน้แต่  ผูท่ี้พกัอำศยัอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนและ 
                                             เดินทำงไป – กลบั ยงัสถำนท่ีท ำงำนและท่ีพกัอำศยัทุกวนั 

 3. ส ำเนำค ำสัง่กำรบรรจุ 
 4. ส ำเนำค ำสัง่โอน – ยำ้ย                  5. ส ำเนำสญัญำจำ้งพนกังำนรำชกำร 
 6. ส ำเนำบตัรสมำชิกคุรุสภำ ส ำหรับผูส้มคัรท่ีอยูใ่นโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัพงังำ  

    หรือส ำนกังำน สกสค.จงัหวดัพงังำ 
 7. สลิปเงินเดือน   

โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
 ปัจจุบนัเป็นสมำชิกสหกรณ์............................................................................................... 
 มีหุน้................................................บำท      หน้ี.........................................................บำท 
               (  ) อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรขอโอนสมำชิก        (  )  ยงัไม่ไดด้ ำเนินกำร 
        ไม่เป็น 

หมายเหตุ 
ข้อบังคบัข้อ 6  การถือหุ้น   
          สมำชิกทุกคน ตอ้งช ำระเงินค่ำหุ้นเป็นรำยเดือน ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขำ้เป็น
สมำชิก ตำมอตัรำส่วนของจ ำนวนเงินไดร้ำยเดือนของตน  ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
ระเบียบของสหกรณ์ 
         สมำชิกท่ีประสงคจ์ะซ้ือหุ้นเพ่ิมนอกจำกซ้ือเป็นรำยเดือนแลว้  ตอ้งยื่นค  ำ
ขอเป็นหนงัสือ  และเม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำถึงกำรด ำเนินกิจกำร
ของสหกรณ์แล้ว  อำจไม่อนุญำตให้ ซ้ือหุ้นเ พ่ิม หรือซ้ือตำมจ ำนวนท่ี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอนุญำตได ้
         เงินไดร้ำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก  หมำยถึง   เงินเดือน และเงินเพ่ิม
ค่ำครองชีพ หรือเงินท่ีจ่ำยควบกบัเงินเดือน หรือค่ำจำ้งประจ ำ  ซ่ึงสมำชิกไดรั้บ
จำกหน่วยงำนเจ้ำสังกัด และ หมำยถึงบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ
บ ำนำญ ซ่ึงสมำชิกไดรั้บจำกทำงรำชกำรดว้ย 

 

ข้อบังคบัข้อ 32 คุณสมบัตขิองสมาชิก   
สมำชิกตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
     (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
     (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภำวะ 
     (3)  เป็นผูมี้ควำมประพฤติ และนิสยัดีงำม 
     (4)  เป็นผูมี้สถำนภำพ ดงัต่อไปน้ี 
            (4.1) เป็นขำ้รำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือเจำ้หน้ำท่ี
ของรัฐผูรั้บบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือพนักงำน หรือพนักงำนรำชกำร หรือ
ลูกจำ้งประจ ำ สังกดักระทรวงศึกษำธิกำร ซ่ึงปฏิบติังำน และรับเงินเดือน
อยูใ่นทอ้งท่ีจงัหวดัพงังำ หรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัพงังำ  หรือ 
             (4.2) เป็นสมำชิกคุรุสภำ ซ่ึงปฏิบติังำนอยูใ่นสถำนศึกษำเอกชนใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัพงังำ หรือเป็นพนกังำน หรือเจำ้หน้ำท่ีในส ำนกังำนส่งเสริม
สวสัดิกำร และสวสัดิภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หรือ 
             (4.3) เป็นพนกังำน ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังำ จ  ำกดั 
       (5) มิไดเ้ป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำร
ให้กูย้มืเงิน 
      อน่ึง บุคคลท่ีเป็นสมำชิกอยูก่่อนขอ้บงัคบัฉบบัน้ีบงัคบัใชใ้ห้ด ำรงควำม
เป็นสมำชิกอยูต่่อไป 



 

 

 

ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา  จ ากดั                                                 เขียนท่ี.................................................................... 
          วนัท่ี…….…เดือน……….........................……..พ.ศ….....…….. 

 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังำ  จ  ำกดั 
 

 ขำ้พเจำ้………………………………. เกิดวนัท่ี……. เดือน…...............……..พ.ศ……........…อำย…ุ……ปี       
สถำนภำพ            หมำ้ย           หยำ่              โสด           สมรส     
กรณีสมรส คู่สมรสช่ือ.................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ำมำรถติดต่อได ้ เลขท่ี......………..หมู่ท่ี…………ถนน.....................................ต ำบล……………....………….
อ  ำเภอ………..............………..จงัหวดั…………....…………….รหสัไปรษณีย.์.............................หมำยเลขโทรศพัท์
(ท่ีสำมำรถติดต่อได)้..................................................................... 
   ไดท้รำบขอ้ควำมในขอ้บงัคบัและประกำศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังำ จ ำกดั    โดยตลอด  และเห็นชอบ
ในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี    จึงสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกและขอใหถ้อ้ยค ำไวเ้ป็นหลกัฐำน   ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้บงัคบั ขอ้ 32  ของขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังำ 
จ ำกดั ทุกประกำร 
 ขอ้ 2. ขำ้พเจำ้ปฏิบติังำนในต ำแหน่ง………………………….สถำนท่ีท ำงำน.................................................
สงักดัโรงเรียน/หน่วย.........……………………..อ  ำเภอ…………............………...จงัหวดั...........................................  
ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน (เงินเดือนและเงินเพ่ิมท่ีจ่ำยควบกบัเงินเดือน)    
เป็นเงิน……...................................…………บำท (……….....................................................................……………..) 
 ขอ้ 3. ถำ้ขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิกในคร้ังน้ี          ขำ้พเจำ้ขอแสดงควำมจ ำนงส่งเงินค่ำหุน้รำยเดือนต่อสหกรณ์ 
ในอตัรำ…….......…....………บำท (……………...........................……………….) (อยำ่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตำมอตัรำ    
ซ่ึงก ำหนดในขอ้บงัคบั ขอ้ 6 ) 
 ขอ้ 4. ถำ้ขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิก    ขำ้พเจำ้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชำ    หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินได้
รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ เม่ือได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์       โปรดหักเงินค่ำหุ้นรำยเดือน และเงินงวดช ำระหน้ี            
ซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์   จำกเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 
 ขอ้ 5. ขำ้พเจำ้สัญญำว่ำ ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก ขำ้พเจำ้จะลงลำยมือช่ือใน
ทะเบียนหุน้สมำชิก  ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และเงินค่ำหุน้รำยเดือนโดยวิธีหกัจำกเงินไดร้ำยเดือนในวนัจำยเงินได้
รำยเดือน  นบัแต่คณะกรรมกำรอนุมติั 
 ขอ้ 6. ถำ้ขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิก จะปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังำ จ ำกดั   
ทุกประกำร 
 ขอ้ 7. พร้อมใบสมคัรน้ีขำ้พเจำ้ไดแ้นบหลกัฐำนคือ ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัของขำ้พเจำ้
และเอกสำรอ่ืน ๆ  ท่ีสหกรณ์ก ำหนด มำดว้ยแลว้ 
                                                                            ลงช่ือ......................………………………………ผูส้มคัร 
                                                                           (.....................…………………………...….) 

เลขทะเบียนสมาชิก 



ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

เขียนท่ี…......…………………………. 
วนัท่ี………เดือน……….........………พ.ศ…………… 

 

                ขำ้พเจำ้………………………...............................…..ต ำแหน่ง……………………….................…………. 
สงักดั หน่วย/โรงเรียน........................…………………………………...        ขอรับรองวำ่ตำมควำมรู้เห็นของขำ้พเจำ้
และ ตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดส้อบขอ้ควำมซ่ึงระบุในใบสมคัรน้ี เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

                                        ลงช่ือ..................................................................... 
                                                                                                                (..................................................................)                                                                     
       ต ำแหน่ง................................................................................... 
หมำยเหตุ    1. ผูส้มคัรซ่ึงเป็นพนกังำนเทศบำลซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นครูผูส้อนประจ ำหรือลูกจำ้งท ำงำนประจ ำใน สถำนศึกษำเทศบำล 
ในจงัหวดัพงังำ ตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชำชั้นตน้ใหค้  ำรับรองยกเวน้ผูท่ี้ด  ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำร หรือหวัหนำ้ส ำนกังำนระดบัอ ำเภอข้ึนไป
ไม่ตอ้งมีค ำรับรอง 
    2. ผูส้มคัรท่ีสังกดัโรงเรียนเอกชน  ตอ้งใหผู้จ้ดักำรโรงเรียนรับรอง  

 

 
ทะเบียนสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากดั 
 
 ขำ้พเจำ้..........................................................................อำย.ุ..................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี..................... 
รับเขำ้เป็นสมำชิกตำมมติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมคร้ังท่ี.......................วนัท่ี.................................... 
ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้และเงินสะสมรำยเดือนคร้ังแรก วนัท่ี.................................................................................... 
 ขำ้พเจำ้ยอมผกูพนัในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประกำร          จึงไดล้งลำยมือช่ือใหไ้ว้
เป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน   ณ  วนัท่ี................................................................................................................................... 
 
         ลำยมือช่ือสมำชิก.................................................................. 
        (..................................................................) 
         ลำยมือช่ือพยำน................................................................... 
        (..................................................................) 
         ลำยมือช่ือพยำน................................................................... 
        (..................................................................) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การออกจากสหกรณ์        ออกจำกสหกรณ์ เพรำะเหตุ...........................................ตั้งแต่วนัท่ี......................................... 
มติคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม ชุดท่ี...........คร้ังท่ี.........................วนัท่ี........................................................ 

                                                                             ........................................................ 
                                                                                                                      เลขำนุกำร/เจา้หนา้ท่ี 

 



 
        หนังสือแต่งตัง้ผู้รับโอนประโยชน์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา จ ากัด 
 

ท ำท่ี……………………..………….……………… 
 

          วนัท่ี………..เดือน…………………..พ.ศ…………….…….. 
 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………......................................สมำชิกเลขท่ี………………
สงักดัหน่วย…………………………………………อำย.ุ..................ปี อยูบ้่ำนเลขท่ี....................หมูท่ี่.......... 
ต ำบล................................................อ ำเภอ..................................จงัหวดั...........................เกิดวนัท่ี......... 
เดือน........................................พ.ศ..............................ได้ท ำหนงัสือแตง่ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ฉบบันีใ้ห้ไว้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั เพื่อแสดงเจตนำวำ่ เม่ือข้ำพเจ้ำได้ถึงแก่กรรมแล้ว ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พงังำ จ ำกดั ด ำเนินกำร จดักำรแบง่เงิน ทรัพย์สนิ สทิธิ และประโยชน์ตำ่ง ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำมีสทิธ์ิจะได้รับจำก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั  ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. เงินคำ่หุ้น เงินปันผล เงินเฉลีย่คืน และเงินอ่ืน ๆ ท่ีได้รับจำกกำรจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั ขอมอบให้…………………………………………………………...….......... 
ผู้ เป็น……………………………………..ของข้ำพเจ้ำ เป็นผู้ มีสทิธ์ิได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั 
 ข้อ 2. เงินฝำกออมทรัพย์  เงินฝำกประจ ำ  ดอกเบีย้  และอ่ืน ๆ  ท่ีได้รับจำกกำรฝำกเงิน     ขอมอบให้ 
………………….…………………………………….………ผู้ เป็น………………………………..ของข้ำพเจ้ำ 
เป็นผู้ มีสทิธ์ิได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั 
 ข้อ 3. เงินท่ีเก่ียวกบักำรท ำประกนัชีวิตกลุม่สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั และหรือเงินท่ี
เก่ียวกบักำรท ำประกนัหนีส้นิท่ีมีตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั    และหรือเงินประกนัอื่น ๆ     ขอมอบให้ 
………………….…………………………………….………ผู้ เป็น………………………………..ของข้ำพเจ้ำ 
เป็นผู้ มีสทิธ์ิได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั 
 หำกว่ำข้ำพเจ้ำยงัมีหนีส้นิตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั ทัง้ในฐำนะผู้กู้ ก็ดี ในฐำนะผู้ค ำ้ประกนั
ก็ดี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั เป็นผู้พิจำรณำน ำเงิน ทรัพย์สนิ สทิธิและประโยชน์ตำ่ง ๆ ในข้อ 1      
ข้อ 2 และข้อ 3 ช ำระคืนหนีส้นิ ไมว่ำ่ในฐำนะผู้กู้ และหรือฐำนะผู้ค ำ้ประกนั ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ 
จ ำกดั  ให้เสร็จสิน้ครบถ้วนเสียก่อน  หำกยงัคงมีเหลืออยูอี่ก จงึให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังำ จ ำกดั ด ำเนินกำร
จดักำรให้แก่บคุคล ตำมท่ีข้ำพเจ้ำได้ระบไุว้ใน ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ตอ่ไป 
 

 ข้ำพเจ้ำได้อำ่น เข้ำใจ และเห็นวำ่ถกูต้องตรงกบัควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำทกุประกำร  เพื่อเป็น
เอกสำรหลกัฐำนตอ่ไปในภำยหน้ำ  ข้ำพเจ้ำจงึได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญัตอ่หน้ำพยำน 
 

    ลงช่ือ…………………………………………..ผู้ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ 
           (…………………………………………..) 
 

ลงช่ือ…………………………………………..พยำน       ลงช่ือ…………………………………………..พยำน 
      (…………………………………………..)                       (…………………………………………..) 

เลขทะเบียนสมาชิก…................ 


