
          สมาชิกสมทบเลขที่ 
          ............................. 
 

ใบสมัครและทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(ประเภทบุคคล) 

         เขียนที.่..................................... 
         วันที.่........................................ 
 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด 
 
ขอ  1.   ขาพเจาชื่อ............................................................นามสกุล................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน ----  วันเดือนปเกิด......................................... 
อายุ................ป  สัญชาติ............................... เชื้อชาติ................................. นับถือศาสนา.............................. 
สถานภาพ     โสด         สมรส         หยา       หมาย   ชื่อคูสมรส..................................................... 
ขอ  2. ที่อยูปจจุบันเลขที.่..........................หมูที.่....................หมูบาน/อาคาร/ชั้น.............................................  
ซอย.......................................... ถนน................................................ ตําบล.................................................... 
อําเภอ................................................ จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย............................... 
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได    ที่บาน............................................. ที่ทํางาน................................................ 
มือถือ........................................... โทรสาร............................................ E-mail:……………..……………….. 
ขอ  3. ปจจุบัน       ทํางาน หรือ       เรียน  อยูชั้น/ระดับ......................................................................... 
สถานที่ทํางาน/ศึกษา.......................................................................... เขาทํางานเม่ือ....................................... 
ตําแหนง...................................... สังกัด............................................... อัตราเงินเดือน...............................บาท 
ที่ต้ังสํานักงาน เลขที.่.................... หมูที.่................ หมูบาน/อาคาร/ชั้น..............................................................  
ซอย...................................... ถนน....................................................... ตําบล................................................. 
อําเภอ................................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย............................... 
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได....................................................... โทรสาร.................................................... 
ขอ  4. ขาพเจามีบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้  (เลือกเพียงธนาคารเดียว และบัญชีที่ใชปจจุบันที่สามารถทําธุรกรรม
กับสหกรณฯ ได)     กรุงไทย     กรุงศรีอยุธยาฯ    
สาขา.......................................................................เลขที่................................................................................     
ขอ  5. ขาพเจาไดทราบขอความในขอบังคับ และ ระเบียบของสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  โดย
ตลอดแลว เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณฯ โดยขอสงคาหุน
และคาธรรมเนียมแรกเขาตอสหกรณ (มูลคาหุนละ     10 บาท คาธรรมเนียมแรกเขา 50 บาท) ตามระเบียบของ
สหกรณฯ ขาพเจาขอสงคาหุนตอสหกรณ รายเดือนๆ ละ....................บาท   ตามอัตราที่สหกรณกําหนด 
 
              .............................................................. 
      (ลงชื่อผูสมัคร)............................................................. 



 
ขอ  6. ขาพเจาขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี ้

6.1 ขาพเจาขอรับรองวามิไดเปนสมาชิก/สมาชิกสมทบ ในสหกรณอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
6.2 ขาพเจาทราบสิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมทบโดยชัดแจงแลว 
6.3 ขาพเจาสัญญาวา เม่ือสหกรณรับขาพเจาเปนสมาชิกสมทบแลว ขาพเขาจะชําระคาธรรมเนียมแรก

เขาใหเสร็จภายในกําหนดของคณะกรรมการการดําเนินการ และสงคาหุนทุกเดือนตามขอบังคับตอ
สหกรณฯ 

6.4 ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ระเบียบและมติของสหกรณฯ ทุกประการ ทั้งใน
ปจจุบันและภายหนา 

6.5 ขาพเจารับรองวาขอความที่ปรากฎขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ 
6.6 ขาพเจายินยอมใหสหกรณคัดชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกของสหกรณ หากสหกรณตรวจพบวา

ขาพเจาไมมีคุณสมบัติเปนสมาชกิสมทบตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
ขอ  7. หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 
 ขาพเจา ขอแสดงความจํานงต้ังผูรับโอนประโยชนของขาพเจาไวตอสหกรณออมทรัพยพนักงานยาสูบ 
จํากัด  ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยฯ ขอ 57 ไววาในกรณีที่ขาพเจาถึงแกความตายในระหวางเปนสมาชิก 
ขาพเจามีความประสงคใหสหกรณฯ จายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบ้ีย รวมทั้งบรรดา
ทรัพยสินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับตามสิทธิของการเปนสมาชิกของสหกรณฯ แลวแตกรณี ภายหลังจากที่สหกรณฯ 
ไดหักชําระหนี้สินทั้งปวงที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ  ใหแกผูรับโอนประโยชนของขาพเจา ดังตอไปนี ้
 

 ลําดับที่  1. ....................................................................................เก่ียวของเปน................................. 
  ที่อยูเดียวกับขาพเจา  (กรณีมีที่อยูทีเ่ดียวกับสมาชิกไมตองกรอกที่อยูอีก)   มีที่อยู ดังนี ้
บานเลขที.่..........................หมูที.่..................ถนน.........................................ตําบล.......................................... 
อําเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.................................. 
 

 ลําดับที่  2. ....................................................................................เก่ียวของเปน................................. 
  ที่อยูเดียวกับขาพเจา  (กรณีมีที่อยูที่เดียวกับสมาชิกไมตองกรอกที่อยูอีก)   มีที่อยู ดังนี ้
บานเลขที.่..........................หมูที.่..................ถนน.........................................ตําบล.......................................... 
อําเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.................................. 
 

 ลําดับที่  3. ....................................................................................เก่ียวของเปน................................. 
  ที่อยูเดียวกับขาพเจา  (กรณีมีที่อยูที่เดียวกับสมาชิกไมตองกรอกที่อยูอีก)   มีที่อยู ดังนี ้
บานเลขที.่..........................หมูที.่..................ถนน.........................................ตําบล.......................................... 
อําเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.................................. 
 
 
 



 ขาพเจาขอแสดงความจํานงไวดวยวา  ถาการเพิกถอน หรือเปลี่ยนตัวผูรับโอนประโยชนของขาพเจา มิได
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณฯ  คือมิไดแสดงความจํานงเปนหนังสือไวตอคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณฯ  ก็ขอใหถือหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบับนี้เปนสําคัญ  หรือถามีเหตุสุดวิสัยที่ผูรับโอนประโยชน
ตามหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบับนี้ไมอาจจะรับเงินได   ก็ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณฯ  จะพิจารณาจายไดตามที่เห็นสมควรและเปนธรรม 
 
 
     ลงชื่อ.........................................................ผูสมัคร 
            (..........................................................) 
     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (..........................................................) 
     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (..........................................................) 
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สําเนาบัตรประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาทะเบียนสมรส 
4. สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศร ี
5. รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือใหความยินยอมของคูสมรส 
 
        เขียนที.่.................................................. 
        วันที.่...................................................... 
 
 ขาพเจา............................................................ยินยอมให................................................................... 
ซึ่งเปนสามี / ภริยา  ของขาพเจาทํานิติกรรมอันเปนการจัดการสินสมรสของขาพเจาและคูสมรสกับสหกรณ  ออม
ทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  ทั้งที่ไดกระทําไวแลว และ/หรือ  ที่จะกระทําขึ้นในวันหนึ่งวันใดขางหนาไดตลอดไป
จนกวาขาพเจาบอกเลิกเปนหนังสือตอสหกรณฯ 
 
 
     ลงชื่อ.........................................................สามี/ภริยา ผูใหความยินยอม 
            (..........................................................) 
     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (..........................................................) 
     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (..........................................................) 
 

 
 

หนังสือใหความยินยอมของผูปกครอง (กรณียังไมบรรลุนิติภาวะ) 
 
        เขียนที.่.................................................. 
        วันที.่...................................................... 
 
 ขาพเจา............................................................ยินยอมให................................................................... 
ซึ่งเปนบิดา / มารดา  ของขาพเจาทํานิติกรรมอันเปนการจัดการสินสมรสของขาพเจาและคูสมรสกับสหกรณ     
ออมทรัพยพนักงานยาสูบ จํากัด  ทั้งที่ไดกระทําไวแลว และ/หรือ  ที่จะกระทําขึ้นในวันหนึ่งวันใดขางหนาได
ตลอดไปจนกวาขาพเจาบอกเลิกเปนหนังสือตอสหกรณฯ 
 

 
     ลงชื่อ.........................................................บิดา/มารดา ผูใหความยินยอม 
            (..........................................................) 
     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (..........................................................) 
     ลงชื่อ.........................................................พยาน 
            (..........................................................) 



คํารับรองของสมาชิก 
        วันที่....................................................... 
 ขาพเจา.......................................................ตําแหนง..................................สังกัด................................ 
เปนสมาชิกสหกรณฯ เลขที่........................ เก่ียวพันกับผูสมัครเปน................................ของผูสมัครสมาชิกสมทบ 
 ขอรับรองวาตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ ขอ 50 และเปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณ เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออม
ทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน สมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณนี้ได 
 
     ลงช่ือ.........................................................สมาชิกผูรับรอง 
            (..........................................................) 
 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
        วันที่....................................................... 
 ขาพเจา......................................................ตําแหนง..................................สังกัด................................. 
ขอรับรองวาตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณฯ เปนผูมีความประพฤติ และนิสัยดี 
สมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณนี้ได 
 

         ลงช่ือ......................................................... 
                 (........................................................) 
     ตําแหนง...................................................... 

 

คํารับรองของสมาชิก 
        วันที่....................................................... 
 ขาพเจา.......................................................ตําแหนง..................................สังกัด................................ 
เปนสมาชิกสหกรณฯ เลขที่........................ เก่ียวพันกับผูสมัครเปน................................ของผูสมัครสมาชิกสมทบ 
 ขอรับรองวาตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ ขอ 50 และเปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณ เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดี มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออม
ทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน สมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณนี้ได 
 
     ลงช่ือ.........................................................สมาชิกผูรับรอง 
            (..........................................................) 
 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
        วันที่....................................................... 
 ขาพเจา......................................................ตําแหนง..................................สังกัด................................. 
ขอรับรองวาตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณฯ เปนผูมีความประพฤติ และนิสัยดี 
สมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณนี้ได 
 

         ลงช่ือ......................................................... 
                 (........................................................) 
     ตําแหนง...................................................... 


