
 

 

บัตรตัวอย่างลายมือช่ือสมาชิก 

ช่ือสมาชิก                                                                                                                                                                                       . 

เลขทะเบียนที่     หน่วย                                                                                   . 

ตัวอย่างลายมือช่ือ (โปรดลงลายมือช่ือคนละ 3 ลายมือช่ือ) 

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

3. ....................................................................... 

ขอรับรองว่าลายมือช่ือข้างบนนี ้ เป็นลายมือช่ือของสมาชิกผู้นีจ้ริง 

ลงช่ือ...........................................................   ลงช่ือ........................................................... 

       (..................................................................)                      (...................................................................) 

พยาน       พยาน 

 

 

 

 

วนัที.่.............................................. 



   

 

  

 

                                             ใบสมัครเข้าเปน็สมาชิก 

 
 

 

 
เขียนที.่......................................................................... 
วันท่ี................เดือน............................พ.ศ.................... 

เรียน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าปาง  จ ากัด 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................นามสกลุ.................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................ 
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................อายุ........................ปี  สัญชาติ.......................................เพศ................................................ 
ช่ือ – นามสกลุบิดา...............................................................................ช่ือ-นามสกุล มารดา............................................................................. 
สถานภาพ        โสด        สมรส        หม้าย       หย่าร้าง  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  เลขท่ี..........หมู่ที.่......ถนน......................ต าบล........................... 
อ าเภอ................................จังหวัด........................................ รหสัไปรษณีย์.......................หมายเลขโทรศัพท.์.................................................
ช่ือคู่สมรส.............................................................................................เลขบัตรประชาชนคู่สมรส..................................................................... 
สถานท่ีสะดวกในการตดิต่อ.............................................................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปี ท่ีบรรจเุข้ารับราชการ.................................................................................................................................................................. 
รับราชการต าแหน่ง..................................................................สังกัด/สถานท่ีท างาน....................................................................................... 
หน่วยอ าเภอ.................................................................. จังหวัด ล าปาง  หมายเลขโทรศัพท์........................................................................... 
มีเงินไดร้ายเดือน  เป็นเงิน......................................................บาท  เงินอ่ืน ๆ.................................................................บาท  
  1. มีความประสงคส์มัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าปาง  จ ากัด  ได้ทราบและเห็นชอบในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  น้ี 
โดยถูกต้องแล้ว  และเห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณฯ์ พร้อมทั้งมคีุณสมบัตคิรบถ้วนตามที่ก าหนด  ทัง้มิได้เปน็สมาชิกในสหกรณ์ออมทรพัย์อื่น  
ที่มีวัตถุประสงค์การให้กู้ยมืเงิน 
  2. ในการช าระค่าหุ้นรายเดือน  ข้าพเจ้าแสดงความจ านงขอช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  ในอัตรา...................................บาท 

  3. ข้าพเจ้ามีภาระผูกพันหนีส้ินต่างสถาบันการเงินอ่ืน ดังนี้ (แสดงรายละเอียดชื่อเจ้าหนี้, จ านวนหนี,้ อัตราดอกเบีย้, หลักประกัน, 
จ านวนเงินคงเหลือ, วัตถุประสงค์ในการกู้) 
  (1)...................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................
 (2)...................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................
 (3)...................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
  และหากไดร้ับเข้าเป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์  เพื่อช าระหนีส้ินดังกล่าวข้างต้น   
เป็นจ านวนเงิน................................................บาท 
 

 

                        แนบหลักฐาน 

1. ส าเนาบัตรข้าราชการ    2    ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประชาชน     2    ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน       4    ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน  
    ของผู้รับผลประโยชน์     2   ชุด 
5. ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)  1 ฉบับ 
6. ส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ 
    และบัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งต้ัง  
7. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง    2   เดือน 

8. ส าเนาสมุดบัญชี (Statement) เงินเดือนที่ม ี

    ยอดเงินเดือนเข้า           2   เดือน 
9. กรณีสมาชิกโอนย้าย (ข้ามจังหวัด) 
     ค าสั่งโอนย้าย 
     สลิปเงินเดือนของล าปาง 
     สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของจังหวัดที่ย้ายมา 



 

   

 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า   
เมื่อไดร้ับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจ านวนเงินค่าหุ้นรายเดือน  จ านวนเงินงวดช าระหนี้และรายการหักสวสัดิการต่างๆ ของสหกรณ์   
ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  จากเงินไดร้ายเดือนของข้าพเจ้าในวันจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดอืนนั้นๆ  เพื่อส่งต่อสหกรณด์้วย 
  5. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการด าเนินการ มมีติรบัข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ข้าพเจ้าจะลงลายมือช่ือในทะเบียน  
สมาชิก  ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าถือหุ้นรายเดือนครัง้แรกต่อสหกรณ์ฯ  ให้เสรจ็สิ้นภายในวันท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
จะได้ก าหนด การช าระจ านวนเงินดังกล่าวนี้  ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบัติตามความในข้อ 4 ด้วย 
  6. ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิตาม บญัญตัิกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 

 

          

                                                            (ลงช่ือ)........................................................ผูส้มัคร 
                                                                          (.......................................................)   

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

เขียนที.่......................................................................... 
วันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ................ 

  ข้าพเจ้า..............................................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
สังกัด.......................................................................................................กระทรวง............................................................................................. 
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ข้าพเจ้าได้สอบสวน   ข้อความซึ่งผูส้มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้  เป็นความจริง 
ทุกประการ  ทั้งผู้สมัครเป็นผูม้ีลักษณะถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ  32  และ สมควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์นีไ้ด ้

 

                (ลงช่ือ)..............................................................ผู้บังคับบัญชา 
                                                                                                   (.............................................................)   
                                                

ค ารับรองของกรรมการประจ าหน่วย 

วันท่ี.............................................................................. 

  ข้าพเจ้า..................................................................................กรรมการประจ าหน่วย......................................................................... 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคณุสมบัติครบถ้วนทุกประการ  สมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณไ์ด้ 
 

           (ลงช่ือ)..........................................................กรรมการประจ าหนว่ย 
                                                                                               (..........................................................) 
 

 

 

 



 

อตัราค่าหุน้รายเดือน 

เงินได้รายเดอืน (บาท) จ านวนหุ้น (หุ้น) เป็นเงิน (บาท) 
ไม่เกิน 10,000.00   40 400.00 
เกินกว่า 10,000.00 ไม่เกิน 20,000.00 60 600.00 
เกินกว่า 20,000.00 ไม่เกิน 30,000.00 80 800.00 
เกินกว่า 30,000.00 ไม่เกิน 40,000.00 100 1,000.00 
เกินกว่า 40,000.00 ไม่เกิน 50,000.00 120 1,200.00 
เกินกว่า 50,000.00 ไม่เกิน 60,000.00 140 1,400.00 
เกินกว่า 60,000.00 ไม่เกิน 70,000.00 160 1,600.00 
เกินกว่า 70,000.00 ขึ้นไป  180 1,800.00 
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