
 
 
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จํากัด 

 
      เขียนที........................................................... 

วันที...............เดือน......................................พ.ศ. .................... 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ํากัด 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................นามสกุล................................................ 

ทีอยู่บ้านเลขที...............หมู่ที................ถนน............................แขวง/ตําบล...................................เขต/อ ําเภอ........................ 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์.....................................ได้ทราบข้อความใน

ข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ  จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ํากัด และขอให้ถ้อยคําเป็นหลักฐานดังต่อไปนี .-  

  ข้อ    ข้าพเจ้ามีอายุ..................ปี  (เกิดว ันที....................เดือน...............................พ.ศ. ...........................) 

(โสด/สมรส/หม้าย) บัตรประชาชนเลขที.............................................................................   หมู่โลหิต ................................ 

  ข้อ    ข้าพเจ้าเป็นพนักงานประจําโรงงานยาสูบ  รายวัน/รายชั วโมง/รายเดือน  เลขประจําตัว (หมายเลข

ใบรับเงิน)...................... ต ําแหน่ง.................................... กอง.........................................ส่วน/โรงงาน.................................

ฝ่าย.......................................ได้รับเงินได้  ชั วโมง/ว ัน/สัปดาห์/ปักษ์/เดือน ละ.................บาท (............................................) 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน.................................... 

  ข้อ    ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อืน  ซึงมีว ัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินอยู่ก่อน 

  ข้อ    ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก ในชั นนี ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ 

ในอัตราเดือนละ..........................บาท (มูลค่าหุ้นละ .- บาท) 

  ข้อ    ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี สินทั งหมดทีข้าพเจ้ามีอยู่ดังต่อไปนี  (แสดงข้อความโดยละเอียดแต่ละ

ราย คือ ชือและสํานักงานของเจ้าหนี  ว ันเป็นหนี  จ ํานวนหนี สินตั งแต่แรก อัตราดอกเบี ยร้อยละต่อปี หลักประกันทีให้ไว ้ 

จ ํานวนเงินต้นคงเหลือ จ ํานวนดอกเบี ยค้างชําระ และเป็นหนี สินเพือการ  ให้ครบทุกรายการ) 

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

................................................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................................................ 

  ข้อ    ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ เงินสหกรณ์ฯ  เพือชําระหนี สินซึงข้าพเจ้า

มีอยู่ดงักล่าวในข้อ  นั น  เป็นจํานวนเงิน.........................................บาท 

 

สมาชิกเลขที............................................. 

อนุมัติเข้าเป็นสมาชิกเมือ..........................

 
 
 
เคย / ไม่เคย  เป็นสมาชิกมาก่อน 
ลาออกเมือ................................................ 



 -  - 
 

  ในกรณีทีมีหนี สินอยู่แต่ไม่ประสงค์ขอกู้เพือชําระหนี สินนั น หรือขอกู้น้อยกว่าจ ํานวนหนี สิน ข้าพเจ้าขอ

ชี แจงเหตุผลดังต่อไปนี ........................................................................................................................................................... 

  ข้อ    ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู ้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีจ่ายเงินรายได้

ของข้าพเจ้า เมือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนและจํานวนงวดทีชําระหนี  ซึงข้าพเจ้า

ต้องส่งต่อสหกรณ์นั น  จากเงินได้ต่อเดือนของข้าพเจ้าเมือจ่าย เพือส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย 

  ข้อ    ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะ

ลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก ทั งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้เสร็จภายในวันที

ซึงคณะกรรมการดําเนินการจะได้ก ําหนดการชําระเงินดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบัติตามความในข้อ  ด้วย 

  ข้อ    ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกจะปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบการและมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 

 

                   (ลงชือ)............................................................ 

                    (นาย/นาง/นางสาว.....................................................) 

           ผู ้สมัคร 

 

คํารับรองของผู ้บังคบับัญชา 

เขียนที.........................................................  

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................ต ําแหน่ง........................................ 

สังกัด............................................ฝ่าย..........................................ขอรับรองว่า ตามความรู้เห็นของข้าพเจ้า และตามที

ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึงผูส้มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี  เป็นความจริงทุกประการ ทั งผู ้สมัครเป็นผู ้ มี

ลักษณะถูกต้องตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ  และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ 

 

           (ลงชือ).....................................................(ผู ้ รับรอง) 

                    นาย/นาง/นางสาว.....................................................) 

                      ต ําแหน่ง............................................................... 

                 (หัวหน้ากองขึ นไป) 

                   ว ันที..............เดือน..............................พ.ศ. ................. 

เอกสารประกอบการสมัคร    - สําเนาทะเบียนบ้าน 

         - สําเนาใบรับเงิน 

         - สําเนาบัตรประชาชน 

                                               - สําเนาทะเบียนสมรส 

         - รูป  นิว จ ํานวน  รูป 

         - สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน) 

         - สําเนาคําสั งบรรจุพนักงาน (พนักงานเข้าใหม่) 



 -  - 
 

หนังสือให้ความยินยอมของงคู่สมรส ของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จํากัด 

 

      เขียนที........................................................... 
วันที...............เดือน......................................พ.ศ. .................... 

  ข้าพเจ้า....................................................................ยินยอมให้..................................................................... 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ํากัด ซึงเป็น สามี/ภรรยา (ขีดคําทีไม่ใช้ออก) ของข้าพเจ้า ทํานิติกรรมอันเป็น

การจัดการสินสมรสของข้าพเจ้าและคู่สมรส กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ํากัด ทั งทีทําไว ้แล้วและหรือทีจะทํา

ขึ นในวันหนึงวันใดภายหน้าตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ 

 

       (ลงชือ)...................................................สามี/ภรรยา 

                  (..................................................) ผู ้ ให้ความยินยอม 

 

       (ลงชือ)...................................................พยาน 

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

 

       (ลงชือ)...................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -  - 
 

หนังสือตังผู ้รับโอนประโยชน์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จํากัด 

 

      เขียนที........................................................... 
วันที...............เดือน......................................พ.ศ. .................... 

  ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ  จ ํากัด 

เลขทะเบียน..........................เลขประจําตัว.............................เป็นพนักงานยาสูบ  สังกัดกอง................................................. 

ส่วน/โรงงาน.................................................ฝ่าย.....................................................ขอทําหนังสือตั งผู ้ รับโอนประโยชน์ไว ้ 

มีข้อความดังนี.- 

  ถ้าข้าพเจ้าถึงแก่กรรม  ข้าพเจ้าขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จ ํากัด จ่ายเงินค่าหุ้นเงินรับฝาก 

เงินปันผล เงินเฉลียคืน และผลประโยชน์อืนๆ บรรดาทีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี  คือ.- 

  .  ..................................................... ความสัมพันธ์........................................ 

  .  ..................................................... ความสัมพันธ์........................................ 

  .  ..................................................... ความสัมพันธ์........................................ 

  .  ..................................................... ความสัมพันธ์........................................ 

  ในกรณีทีผู ้ รับโอนประโยชน์ข้างต้นถึงแก่ความตายก่อนข้าพเจ้าและมิไดมี้การเพิกถอน หรือเปลียนแปลง

แก้ไขหนังสือตั งผู ้ รับโอนประโยชน์ฉบับนี ไว้  ถ้าผู ้ รับโอนประโยชน์มีหลายคน ก็ให้ผู ้ทีย ังมีชีวิตอยู่ตามทีระบุไว้ข้างต้น 

ได้รับประโยชน์ในส่วนของผู ้ ถึงแก่ความตาย คนละส่วนเท่าๆ กัน 

  ถ้าข้าพเจ้าจะเพิกถอนหรือเปลียนแปลงข้อกําหนดในหนงัสือตั งผู ้ รับประโยชน์ โดยทําหนังสือตั งผู ้ รับ

โอนประโยชน์ฉบับใหม่ขึ น  ข้าพเจ้าจะนําหนังสือตั งผู ้ รับโอนประโยชน์ทีทําขึ นใหม่มามอบให้สหกรณ์ฯเป็นผู ้ยึดถือไว้ 

  ขณะทีข้าพเจ้าทําหนังสือตั งผู ้ รับโอนประโยชน์ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี จึงลงลายมือชือไว้ 

เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 

                  (ลงชือ) ................................................ผู ้ท ําหนังสือตั งผู ้ รับโอนประโยชน์ 

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

  ขอรับรองว่าผู ้ท ําหนังสือตั งผู ้ รับโอนประโยชน์ได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าทั งหมด จึงพร้อมกันลง

ลายมือชือไว้เป็นหลักฐาน 

              (ลงชือ)..............................................พยาน 

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

 

              (ลงชือ)..............................................พยาน 

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


