
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 

เขียนท่ี................................................................................. 

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั 
 ขา้พเจา้..........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.....................................อาย.ุ.....................ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                          เป็น              ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ    

 

ลูกจา้งประจ า        ขา้ราชการบ านาญ พนกังานราชการ                                    พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

อ่ืน ๆ............................................ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี......................................หมู่ท่ี.....................ถนน...........................

ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์.......................

โทรศพัท.์..............................................ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์น้ีโดยตลอดแลว้เห็นชอบในความมุ่งหมาย

ของสหกรณ์ จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ และขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้มีอาย.ุ.......................ปี (เกิดวนัท่ี........................เดือน........................................พ.ศ....................) 
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ท างานประจ าในต าแหน่ง..................................................................สังกดั.................................................. 
ไดรั้บเงินเดือน เดือนละ.............................บาท เงินประจ าต าแหน่ง............................บาท ค่าครองชีพ..................................บาท 
รวมไดรั้บเงินไดร้ายเดือน..............................บาท 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืน ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงินอยูก่่อน 
 ขอ้ 4.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก ในชั้นน้ีขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์ 
เดือนละ.................................บาท 
 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ขอแถลงรายการหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ดงัต่อไปน้ี (แสดงขอ้ความรายละเอียดของแต่ละราย คือ 
ช่ือเจา้หน้ี, วนัเป็นหน้ี, จ านวนหน้ีสินตั้งแต่แรก, อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี, หลกัประกนัท่ีใหไ้ว,้ จ านวนเงินตน้คงเหลือ, จ านวน
ดอกเบ้ียคา้งช าระ, และเป็นหน้ีสินเพื่อการใด ใหค้รบถว้นทุกราย)           
  (1)......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
  (2)......................................................................................................................................................................... 
      .......................................................................................................................................................................... 
 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้มีภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัวเดือนละประมาณ.........................................บาท มีเงินเหลือใชแ้ละเก็บออม
ประมาณเดือนละ............................................บาท 
 ขอ้ 7.  ถา้ขา้พเจา้ได้เป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายดือนหัก
จ านวนเงินค่าหุน้รายเดือนและจ านวนเงินงวดช าระหน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินรายไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ 
เม่ือจ่าย เพื่อจ่ายต่อสหกรณ์ดว้ย         
 ขอ้ 8.  ขา้พเจา้สัญญาว่า ถา้คณะกรรมการด าเนินการตกลงให้ขา้พเจา้เป็นสมาชิก ขา้พเจา้จะลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิก ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุ้นคร้ังแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะ
ไดก้ าหนดการช าระเงินจ านวนดงักล่าวนั้น ขา้พเจา้ยนิยอมใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 7. ดว้ย               

ค าเตือน     ผูส้มคัรตอ้งกรอกขอ้ความ 
ดว้ยตวับรรจงใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

  
 

        
 

          
 

    
 

  

 
 

    

 



 ขอ้ 9.  เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ 

       ลงช่ือ..................................................................ผูส้มคัร 
                 (.................................................................) 

 
ค ายินยอมของคู่สมรส 
(เฉพาะผู้มีคู่สมรส) 

 
 ขา้พเจา้นาย/นาง............................................................เป็นคู่สมรส ของนาย/นาง............................................................ 
ยินยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้เขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์และท าการต่าง ๆ ตลอดจนยินยอมให้ท านิติกรรมเก่ียวกบัการกูเ้งิน
และการค ้าประกนัเงินกูข้องสมาชิกอ่ืนกบัสหกรณ์ไดต้ลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

    ลงช่ือ.....................................................................สามี/ภรรยา 
            (....................................................................) 

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

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

 
  

ค ารับรองของผู้บังคบับัญชา 

        เขียนท่ี................................................................................. 

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

 ขา้พเจา้................................................................................ต าแหน่ง................................................................................. 
สังกดั......................................................................................ขอรับรองว่า ตามความรู้ความเห็นของ ขา้พเจา้ และตามท่ีขา้พเจา้
ไดส้อบสวนขอ้ความ ซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนน้ี เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกตอ้ง
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และสมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ีได ้

 

        ลงช่ือ.....................................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
             (....................................................................) 



หนังสือให้ความยินยอมของสามี / ภริยาของสมาชิกสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จ ากดั 

................................................... 
       
      เขียนท่ี............................................................................................... 
       

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

 ขา้พเจา้...........................................................................ยนิยอม........................................................................... 
สมาชิกหมายเลขทะเบียนท่ี...............................ซ่ึง เป็นสามี / ภริยา (ขีดฆ่า/ท่ีไม่ใช่ออก) ของขา้พเจา้  
ท านิติกรรมอนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรส กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั  
ทั้งท่ีไดท้ าไวแ้ลว้หรือท่ีจะท าขึ้นในวนัใดภายหนา้ไดต้ลอดไป จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ 
    
      (ลงช่ือ)..............................................................   สามี/ภริยา 
                 (......................................................) ผูใ้ห้ความยินยอม
  
      (ลงช่ือ)..............................................................  พยานและผูรั้บรอง
                 (..............................................................) ลายพิมพน้ิ์วมือ 
 
      (ลงช่ือ)..............................................................  พยานและผูรั้บรอง 
                 (..............................................................) ลายพิมพน้ิ์วมือ 
 
หมายเหตุ 

1. ให้คู่สมรสของสมาชิกท่ีท านิติกรรมกับสหกรณ์ ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2514 เป็นตน้มา ให้ความ
ยนิยอมเป็นหนงัสือดว้ย (สมาชิกผูท้  านิติกรรมกบัสหกรณ์ ถา้ไดส้มรสโดยชอบดว้ยกฎหมายก่อนวนัท่ี 16 ตุลาคม 2514 
และเป็นผูอ้  านาจ การจดัการสินบริคณห์ของสมาชิกนั้น ไดย้ินยอมให้สมาชิกนั้นไดย้นิยอมให้สมาชิกจดัการสินสมรส 
แลว้โดยไม่จ าเป็นตอ้งท าหนงัสือใหค้วามยนิยอมอีก เวน้แต่คู่สมรสจะไดบ้อกเลิก 

2. ถา้ให้ความยินยอมพิมพล์ายน้ิวหัวแม่มือแทนการลงช่ือ จะตอ้งมีพยานรับรองลายน้ิวหัวแม่มือ อย่าง
นอ้ย 2 คน และพยานน้ีจะพิมพน้ิ์วหวัแม่มือแทนการลงช่ือไม่ได ้การพิมพล์ายน้ิวมือตอ้งท าต่อหนา้พยาน 

3. พยานควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์เดียวกนั 
 
 
 
 



แบบแสดงเจตนาระบุตวัผู้รับเงินมูลค่าหุ้นและเงินอ่ืน ๆ 
       
      เขียนท่ี............................................................................................. 

  

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

 ขา้พเจ้า.................................................................อายุ...................ปี ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์
สาธารณสุขชลบุรี จ ากดั ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี................... ... ขอแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงินมูลค่าหุ้น และเงินอ่ืน ๆ 
โดยหนงัสือน้ีวา่ ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั และทาง
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากัด จะตอ้งจ่ายเงินมูลค่าหุ้น และเงินอ่ืน ๆ ให้ขา้พเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงิน
ดงักล่าวใหแ้ก่ 
  

 1. ................................................................................(เก่ียวขอ้งเป็น.........................) 
 2. ................................................................................(เก่ียวขอ้งเป็น.........................) 
 3. ................................................................................(เก่ียวขอ้งเป็น.........................) 
 4. ................................................................................(เก่ียวขอ้งเป็น.........................) 
 5. ................................................................................(เก่ียวขอ้งเป็น.........................) 

โดยให้ผูมี้ช่ือทุกคนมีสิทธิได้รับเงินเท่ากัน ถา้ผูมี้ช่ือคนใดคนหน่ึงถึงแก่กรรมไปก่อน ก็ให้ผูมี้ช่ือท่ีเหลืออยู่ได้รับ
ทั้งหมด ขณะท าหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีสติสัมปชญัญะดี และมีบุคคลผูมี้นามขา้งทา้ยน้ีร่วมรู้เห็น
เป็นพยาน และพยานทุกคนไดล้งลายมือช่ือต่อเจา้หนา้ท่ี 

 
      (ลงช่ือ)..............................................................ผูท้  าหนงัสือ 
       (........................................................)  
 
      (ลงช่ือ)..............................................................พยาน 
       (........................................................) 
 
      (ลงช่ือ)..............................................................พยาน 
       (........................................................) 
 
หมายเหตุ 

1. การเปล่ียนแปลงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงิน ท าไดโ้ดยท าหนงัสือแสดงเจตนาฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม 
2. ใหม้อบหนงัสือแสดงเจตนาการระบุตวัผูรั้บเงินไว ้ณ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั 
3. ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบของสหกรณ์ เก็บรวบรวมไวก้บัประวติัสมาชิก 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จ ากดั 
 

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส ำนกังำน  29/86  หมู่           4   

ถนน       วชิรปรำกำร      ต ำบล           บำ้นสวน      อ ำเภอ            เมือง         จงัหวดั          ชลบุรี  

ทะเบียนสมาชิก 
ช่ือ....................................................อำย.ุ..............ปี  สัญชำติ..........................สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...................... 
รับเขำ้เป็นสมำชิกตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชุดท่ี............................................................ 
ในกำรประชุมคร้ังท่ี...........................วนัท่ี.......................................................... 
ช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ และเงินสะสมรำยเดือนคร้ังแรก วนัท่ี........................................................................... 
 ขำ้พเจำ้ยอมผกูพนัตนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประกำร จึงไดล้งลำยมือช่ือให้
ไวเ้ป็นส ำคญั ต่อหนำ้พยำน 

ณ วนัท่ี............................................................................................... 

      ลำยมือช่ือสมำชิก................................................................... 

      ลำยมือช่ือพยำน..................................................................... 

      ลำยมือช่ือพยำน..................................................................... 

รายการต าแหน่งและสังกดั 
วันท่ี ต าแหน่งและสังกดั หมายเหตุ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 

ขณะแรกเขำ้       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 



รายการเงินได้และเงินสะสมรายเดือน 

วันท่ี 

เงินได้รายเดือน
รวมทั้งเงิน
อุดหนุน 
(บาท) 

เฉพาะเงิน
อุดหนุน
(บาท) 

เงินสะสม 
รายเดือน
(บาท) 

หมายเหตุ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 

ขณะแรกเขำ้           
            
            
            
            
            
            
            
            

 

รายการต าบลท่ีอยู่ 
รับแจ้งวันท่ี ต าบลท่ีอยู่ หมายเหตุ ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ 
ขณะแรกเขำ้       

        
        
        
        
        

 

การออกจากสหกรณ์ 
ออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุ........................................................................ตั้งแต่วนัท่ี............................................. 
มติคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมคร้ังท่ี......................................วนัท่ี...................................................... 
สหกรณ์แจง้ใหท้รำบตำมหนงัสือท่ี............................................................วนัท่ี..................................................... 

................................................................ 
เลขำนุกำร 

       

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั 1,000 ผ. เม.ย. 42 รหสั 100 



หนังสือยนิยอมให้หักเงินช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ 
        
       เขียนท่ี............................................................................................ 

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

 ขา้พเจา้......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................อาย.ุ...........................ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                          เป็น             ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ    

ลูกจา้งประจ า                        ขา้ราชการบ านาญ พนกังานราชการ                                  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  
อ่ืน ๆ........................................ต าแหน่ง.......................................................สังกดั.............................................................

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ.......................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี...................ถนน..................

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์.......................

โทรศพัท.์...................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั 

 โดยหนังสือฉบบัน้ีขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หรือ
นายจ้างหักเงินและน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีไวก้ับส่วน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/ สถานประกอบกิจการ/ หน่วยงานท่ีขา้พเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึง
ไดรั้บจากทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานขา้พเจา้สังกดั
อยู ่ทั้งปัจจุบนัและอนาคต ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ให ้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุน้หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณี
ใหส้หกรณ์ 
 ขอ้ 2.  ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินบ าเหน็จ 
บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ขา้พเจ้า หักเงินดังกล่าว เพื่อช าระหน้ีต่อ
สหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้
 ขอ้ 3.  การหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จหรือเงินไดอ่ื้น ไม่ว่ากรณีใดตามขอ้ 2. เม่ือไดห้ักช าระหน้ี
แก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ขอ้ 4.  หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  ายินยอมน้ีไม่
วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ 
 ขอ้ 5.  ในกรณีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีสังกดั โดยโอนหรือยา้ยไปสังกดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขา้พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงมีอ านาจหกัเงินไดต้ามความยนิยอมน้ี ตาม
ควรแก่กรณี เพื่อส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน ให้สหกรณ์ และขา้พเขา้สัญญาว่าจะถือปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือ
ฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือนายจา้งท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พื่อด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

  
 

        
 

          
 

    
 

  

 
 

    

 



 หนังสือน้ีท าขึ้นสามฉบบัมีขอ้ความตรงกนั ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้ส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือนายจา้งท่ีขา้พเจ้า
สังกดัอยู ่ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บัขา้พเจา้ และฉบบัท่ีสามเก็บไวท่ี้สหกรณ์ 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมด
แลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

    ลงช่ือ.....................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 
         (....................................................................) 

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

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

 
  
       



เอกสารแนบใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ฯ 
 

1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูส้มคัร 
2. ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูส้มคัร 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนคู่สมรสผูส้มคัร (ถำ้มี) 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้นคู่สมรสผูส้มคัร (ถำ้มี) 
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถำ้มี) 
6. เอกสำรเปล่ียนช่ือ – สกุลผูส้มคัร (ถำ้มี) 
7. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนัผูส้มคัร 
8. ส ำเนำหนำ้บญัชีกรุงไทยผูส้มคัร 
9. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ 

(กรณีท่ีผูรั้บผลประโยชน์ยงัไม่บรรลุนิติภำวะใหแ้นบเอกสำร) 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
- ส ำเนำใบสูติบตัร 

10. ดำ้นหลงัหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินช ำระหน้ีสหกรณ์ ฯ จะมีใหเ้ซ็นช่ือพยำน 2 ช่ือ 
ช่ือท่ี 1 เซ็นช่ือเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินของหน่วยงำนท่ีสังกดั 
ช่ือท่ี 2 เซ็นช่ือผูบ้งัคบับญัชำของหน่วยงำนท่ีสังกดั 

 
หมายเหต ุ  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ห้ามมิให้มีการเซ็นลายเซ็นซ ้าในการแนบประกอบ 
   ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ฯ 


