
 
 
 
 
 
   

 
                                                  เลขทะเบียนสมาชิก...........................................  

                                                                                                                            

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 

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

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................................................................

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................................................ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี.................................

หมู่.........................ถนน...................................ตาํบล..........................................อาํเภอ............................................

จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์......................................โทรศพัท.์.....................................................

อาชีพ................................ตาํแหน่ง..........................................สถานท่ีทาํงาน.................................................................. 

ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์น้ีโดยตลอดแลว้   เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์   จึงขอสมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ และขอใหถ้อ้ยคาํเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้มีอาย.ุ..................ปี  เกิดวนัท่ี......................เดือน.......................................พ.ศ. ........................... 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้มีความเก่ียวขอ้งเป็น     บิดา     มารดา     คู่สมรส     บุตร  ของสมาชิกสหกรณ์   

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนงชาํระค่าหุน้แรกเขา้ต่อสหกรณ์ฯ  เป็นจาํนวน..........................................บาท 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้สญัญาวา่  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการมีมติใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ ขา้พเจา้จะลงลายมือ

ช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ  พร้อมทั้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุน้แรกเขา้ต่อสหกรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายใน

วนัท่ีคณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนด 

 ขอ้ 5. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกสมทบ  จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ ทุกประการ  และ

ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบการสมคัร มาดว้ยแลว้ 

 
        

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

 

 
 

 

ติดรูป 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ 
  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัร 
  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูส้มคัร 
  สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย 
  รูปถ่าย 1 น้ิว 2 รูป 



 

 มติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ........... ประจ ำปี .......................... 

 ในกำรประชุมครั้งที่ ............ / .............. เมื่อวนัที่ ............................................ 
 

  อนุมัต ิ
  ไม่อนุมัต ิ

เลขทะเบียนสมำชิก ................... 
 

 ( .................................................. ) 
ต ำแหน่ง ..................................................... 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ำกัด 
 

 
 

 

 
 

บันทึกกำรตรวจสอบคณุสมบัติของผู้สมัครสมำชิกสมทบ 
โดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 49 ดังน้ี 

 
 

                  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

                  เป็นบุคคลธรรมดำ บรรลุนิติภำวะ และมีสัญชำติไทย 

                  เป็นผู้มีควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 

                  ได้เป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้กู้ยืมเงิน 

                  เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตรของสมำชิก 

           ( .................................................... ) 
ต ำแหน่ง.................................. 
 ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผูส้มัคร 

 
 

 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จํากดั 

ทะเบียนสมาชิกสมทบ 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที..............................

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน.............................................................................รับเป็นสมาชิกสมทบตามมติคณะกรรมการ 

ในการประชุม  ครังที................../......................วนัที......................เดือน..............................................พ.ศ. ................................   

ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  และเงินค่าหุน้  วนัที................เดือน.....................................พ.ศ. .......................... 

 ขา้พเจา้ยอมผูกพนัในอนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั   และระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ และไดล้งลายมือชือ  

ครัง ใหไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้ผูรั้บรองทีเกียวขอ้งและพยาน  ณ  วนัที..............เดือน..........................พ.ศ................ 
 

ลายมือชือสมาชิกสมทบ 1.  ................................................................... 2.  .............................................................................. 
 

ลายมือชือพยาน   .........................................................................     ลายมือชือพยาน  ................................................................. 

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

เฉพาะผู้รับรองทีเกยีวข้องกรอก (ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จาํกดั ข้อ ) 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)................................................................................ เลขทะเบียนที............................................ 

ตาํแหน่ง................................................โรงเรียน.....................................................................อาํเภอ............................................

สงักดั..................................................................โทรศพัท.์........................................มือถือ........................................................... 
 

ลายมือชือผู้รับรองทีเกยีวข้อง..................................................................... 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)................................................................................ เลขทะเบียนที............................................ 

ตาํแหน่ง................................................โรงเรียน.....................................................................อาํเภอ............................................

สงักดั..................................................................โทรศพัท.์........................................มือถือ........................................................... 
 

ลายมือชือผู้รับรองทีเกยีวข้อง..................................................................... 

เฉพาะเจ้าหน้าทีสหกรณ์   รายการตําแหน่งและสังกดั 

วนัที เงินค่าหุน้ หมายเหตุ ลายมือชือเจา้หนา้ที 

ขณะแรกเขา้ 
.............................. 

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

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

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

หลกัฐานทีอยู ่

ตามทะเบียนบา้น 

 

บา้นเลขที.......................หมู่ที...............ถนน.......................................ตาํบล............................................... 

อาํเภอ..............................................  จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์................................ 

หมายเลขโทรศพัทที์สามารถติดต่อได ้......................................................................................................... 

      การออกจากสหกรณ์ 
ออกจากสหกรณ์  เพราะเหตุ............................................................วนัที.............เดือน.......................................พ.ศ.................... 
มติคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม  ครังที............/.............วนัที............เดือน........................................พ.ศ.................... 
สหกรณ์แจง้ใหท้ราบตามหนงัสือที.................................................วนัที...........เดือน..........................................พ.ศ.................... 
 

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

                                       เจ้าหน้าที 



 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากดั 
หนังสือแสดงเจตนาการตงัผู้รับโอนประโยชน์ 

เขียนที......................................................... 
วนัที.............เดือน.....................................พ.ศ. ............ 

 ขา้พเจา้  ...................................................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั    

เลขทะเบียนสมาชิก.................... อายุ........... ปี  ตาํแหน่ง............................... โรงเรียน............................................................

อาํเภอ..................... สังกดั........................................... เลขประจาํตวัประชาชน.........................................................................    

ขอแสดงเจตนาการตงัผูรั้บโอนประโยชน ์ตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั ขอ้ 57  ไวด้งันี 

 ในกรณีทีขา้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มีความประสงคใ์ห้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั  

จ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลียคืนและดอกเบีย  บรรดาทีสมาชิกนันมีอยู่ในสหกรณ์  รวมทังเงินสวสัดิการ

สมาชิกเพือสงเคราะห์เกียวกบัการศพ หรือทรัพยสิ์นอืนใดทีข้าพเจ้าจะพึงได้รับตามสิทธิของการเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี 

หลงัจากหกัชาํระหนีสินทีมีกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จาํกดั  ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชนข์องขา้พเจา้ดงัต่อไปนี 

ลาํดบัที ชือ - นามสกลุ 
สัมพนัธ์กบั

สมาชิก 
ทีอยู่ - หมายเลขโทรศัพท์ 

จํานวนสิทธิที

พึงได้ 

1 

  บา้นเลขที.............. หมู่ที........... ซอย...................

ถนน.................. ตาํบล/แขวง…………………... 

อาํเภอ/เขต....................... จงัหวดั......................... 

โทรศพัท.์.............................................................. 

เลขบตัรประชาชน................................................. 

 

2 

  บา้นเลขที.............. หมู่ที........... ซอย...................

ถนน.................. ตาํบล/แขวง…………………... 

อาํเภอ/เขต....................... จงัหวดั......................... 

โทรศพัท.์.............................................................. 

เลขบตัรประชาชน................................................. 

 

3 

  บา้นเลขที.............. หมู่ที........... ซอย...................

ถนน.................. ตาํบล/แขวง…………………... 

อาํเภอ/เขต....................... จงัหวดั......................... 

โทรศพัท.์.............................................................. 

เลขบตัรประชาชน................................................. 

 

4 

  บา้นเลขที.............. หมู่ที........... ซอย...................

ถนน.................. ตาํบล/แขวง…………………... 

อาํเภอ/เขต....................... จงัหวดั......................... 

โทรศพัท.์.............................................................. 

เลขบตัรประชาชน................................................. 

 

5 

  บา้นเลขที.............. หมู่ที........... ซอย...................

ถนน.................. ตาํบล/แขวง…………………... 

อาํเภอ/เขต....................... จงัหวดั......................... 

โทรศพัท.์.............................................................. 

เลขบตัรประชาชน................................................. 

 



  
 

 
 

เงือนไขอืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 

......................................................ผูท้าํหนงัสือ  ......................................................พยาน 
(.....................................................)   (.....................................................) 

......................................................พยาน   ......................................................ผูเ้ขียนหรือพิมพ ์
(.....................................................)   (.....................................................) 

 

หมายเหตุ .  ผูท้าํหนงัสือตอ้งลงลายมือชือไวต้่อหนา้พยานอยา่งน้อยสองคนพร้อมกนั 
  .  พยานทงัสองคนตอ้งลงลายมือชือรับรองลายมือชือของผูท้าํหนงัสือในขณะนนั 

.  ผูเ้ขียนหรือพิมพ ์หรือพยานในหนงัสือ รวมทงัคู่สมรสของผูเ้ขียนหรือพิมพ ์หรือพยาน  ในหนงัสือ

จะเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ไม่ได ้ เวน้แต่ผูท้าํหนงัสือเป็นผูเ้ขียนหรือพิมพเ์อง 
4. จํานวนสิทธิทพีึงได้คือ การกําหนดสัดส่วนการได้รับเงินตามสิทธิของผู้รับโอนประโยชน์ 

 

สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จํากดั 
 
 
ชือ.............................................................................................เลขทะเบียน...................................................................... 

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน.............................................................................................................................................. 

วนั  เดือน ปีเกิด........./...................../.............. เพศ       หญิง       ชาย  สถานะภาพ      โสด       สมรส       หมา้ย       หยา่ 

อาชีพ......................................................................................ตาํแหน่ง.............................................................................. 

บา้นเลขที...................................... หมู่ที....................... ซอย...................................... ถนน.............................................. 

ตาํบล................................................ อาํเภอ............................................................... จงัหวดั........................................... 

รหสัไปรษณีย.์.................................................... โทรศพัท(์มือถือ)................................................................................... 

โทรศพัท(์บา้น)........................................................................................อตัราเงินเดือน...................................................  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  เลขบญัชีโอนเงิน ........................................................................................................  
 

 
 



หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

 
วันที่....................................................... 

 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................อายุ .................... ปี  
 ❒  “ให้” ความยินยอม     ❒  “ไม่ให้” ความยินยอม 
แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด (“สหกรณ์”) ในการ เก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผยให้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
/ กรรมการดำเนินการ / ผู ้ตรวจสอบกิจการ / ผู ้สอบบัญชี / หน่วยงานราชการที ่กำกับดูแลสหกรณ์ / 
หน่วยงานภายนอก หรือสถาบันการเงินต่างๆที่มีข้อตกลงดำเนินการร่วมกันและเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้า ได้แก่ 

1. ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก คู่สมรสและผู้รับโอนประโยชน์ ของฝ่ายสินเช่ือ 
2. ข้อมูลสมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ของฝ่ายสินเช่ือ 
3. ข้อมูลสมาชิกของฝ่ายการเงินและสวัสดิการ, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายบริหารสำนักงาน, ฝ่ายอำนวยการ, 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ฝ่ายติดตามเร่งรัดนิติกรรมสัญญา, ฝ่ายประมวลผล, ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณ การวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริการสมาชิกสัมพันธ์ 

4. รูปถ่าย ที่ใช้ในระบบโปรแกรมสหกรณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายบนสำเนาเอกสารต่างๆ 
5. ภาพถ่ายกิจกรรมการรับสวัสดิการต่างๆ หรือการดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นต้น  
6. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่อาจมีการจัดเก็บเพิ่มเติม เพื่อการตรวจสอบ และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทั้งน้ีเพื่อ การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ การถือหุ้นรายเดือน การทำธุรกรรมการเงิน การขอเงินกู้ การ

เข้าค้ำประกันเงินกู้ และการขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ และการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมประกันชีวิตกลุ่ม เป็น
ต้น 
 ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือน้ี และได้รับคำอธิบายจาก
สหกรณ์ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
และมีความเข้าใจดีแล้ว 
 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการ
บังคับหรือชักจูง และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ 
เว้นแต่ในกรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสหกรณ์ ที่เป็นประโยชน์กับ
ข้าพเจ้าและสหกรณ์ รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี  
 กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการไม่ให้ความยินยอมและหรือถอน
ความยินยอมจะมีผลทำให้ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ กับสหกรณ์ รวมถึงอาจได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ น้อยลง  และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอม
ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความ
ยินยอม 

ลงช่ือ……………………………….………………………….……. 
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