
  

         เขียนที่ ........................................................................ 
 

        วันที่ …............. เดือน ..................................... พ.ศ.................. 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูตราด จํากัด 
  

 ขาพเจา ............................……...…............................. ไดทราบขอความในระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯโดยตลอดแลว 

เห็นชอบในความมุงหมายของสหกรณฯ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณ ฯ และขอใหถอยคําเปนหลักฐาน ดังน้ี 

 ผูสมัครตองนําหลักฐาน  1. สําเนาทะเบยีนบาน  2. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน  3. สําเนาหนาบัญชีธนาคารท่ีรับเงินเดือน แนบมาดวย 

1. ขาพเจาขอโอนมาจากสหกรณออมทรัพยครู ……………………………….………....…. จํากัด มีหุน …………………….…. บาท   

มีหนี้ ………………………..………………… บาท   มีอายุการเปนสมาชิกของสหกรณเดิมมาแลว ………………….….…….  เดือน 
  

2. ปจจุบันอยูบานเลขที่ ……...….… หมู ………….….   ถนน / ซอย………………………………. ตําบล …………………….….……. 

 อําเภอ …………………..….…… จังหวัด ……………....……..   รหัส …………………….…..  โทร. …………………………...….. 
 

3. อายุ …...  ป   ว/ด/ป เกิด ………….…  สถานภาพ  (  ) โสด  (  ) แตงงาน ช่ือคูสมรส ……………………..……..… (  ) หมาย  (  ) หยา   
 

4. รับราชการหรือเปนลูกจางประจําสังกัด ………………………...………….. โรงเรียน/หนวย……………...…………………………... 

 อําเภอ …………………………….……...…… จังหวัดตราด.   โทร. ………………………….  มือถือ ………………………………... 

      ตําแหนง ………………………..…………………………………………………….  เงินเดือน ……………………….....……… บาท 
   * เลขบัตรประจําตัวประชาชน   ……..……………..…….… *เลขท่ีบัญชี ธ.กรุงไทย   ………….……….……....* เลือดกรุป ………….. 
 

* 5. ขาพเจา (  ) ไมเคย  (  ) เคยเปนสมาชิกสหกรณ........................................................................  
* 6. ปจจุบันขาพเจา (  ) ไมเปน  (  )  เปนสมาชิกสหกรณ........................................................................ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 

7. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกในขั้นนี ้ขาพเจาขอแสดงความจํานง สงเงินคาหุนรายเดือนตอสหกรณฯ ในอัตรา......…….….……. บาท/เดือน 

8. ถาขาพเจาเปนสมาชิก ขาพเจายินยอม และขอรองใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา เม่ือไดรับมอบหมาย   

  จากสหกรณฯ โปรดหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงสหกรณฯ นั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจา   

    เพ่ือจายสหกรณฯ ดวย 

9.ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการตกลงใหขาพเจาเปนสมาชิกได ขาพเจาจะลงช่ือในทะเบียนสมาชิก ทั้งคาธรรมเนียม 

      แรกเขาและเงินคาถือหุนครั้งแรกตอสหกรณฯ ใหเสร็จภายในวันซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการไดกําหนดการชําระเงินจํานวนดังกลาว      

     ขาพเจายินยอมและขอรองใหปฏิบัติตามความในขอ 9. ดวย 

10.ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก จะปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ ทุกประการ 
         
 

              .............…………...........................………..... 

            ( ........................................…………................. ) 

             ผูสมัคร 

 

 

 

 

 
 

 

         เขียนที่ ......................................................................... 

             วันที่ ........... เดือน ......................................... พ.ศ...................... 

 ขาพเจา …………………………………………… ตําแหนง ……………………………….. สังกัด ……………………………... 

ขอรับรองวา  ตามความรูเห็นของขาพเจา และตามที่ขาพเจาไดสอบสวนขอความซ่ึงผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางตนนี้เปนความจริงทุก

ประการ ทั้งผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณฯ สมควรใหเปนสมาชิกสหกรณฯ ได 
 
            .......................…………................………..... 
          ( ........................................…………................. ) 
                        ผูบังคับบัญชาของผูสมัคร 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิก (กรณีโอน) 

เจาหนาที 
การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร 

  (   )  ไมเคยเปนสมาชิก 
  (   )  เคยลาออกมาแลว เม่ือ พ.ศ...........…อายุสมาชิก….ป …... เดือน 
  (   )  เคยถูกใหออกมาแลว เม่ือ พ.ศ. ..............อายุสมาชิก…....ป …... เดือน 
  (   )  อ่ืน ๆ 
 

   (ลงชื่อ) ………………………. ผูตรวจสอบ 
                 ….…../ …….../ ..….…. 
 
 



หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

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

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

เรียน  ผูจัดการ  บมจ.ธนาคาร.........................................................................สาขา................................................... 

  ขาพเจา......................................................เปนเจาของบัญชีเงินฝากประเภท..................................

บัญชีเลขท่ี  (10  หลัก)......................................................ชื่อบัญชี..........................................................................

สถานท่ีติดตอเลขท่ี...............ซอย.................................ถนน...........................แขวง/ตําบล..................................    

เขต/อําเภอ......................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.............................................   

มีความประสงคใหธนาคารใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาเพื่อชําระคา...............................

ใหแก..............................................................(ตอไปน้ีจะเรียกวา  “บริษัท”)  ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจงหน้ี         

หรือสื่อบันทึกขอมูล (Diskette/Tape)  ที่ธนาคารไดรับจากบริษัท  และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท 

  ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา  เพื่อชําระคา............................................ ใหแกบริษัท

ดังกลาว  หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินท่ีบริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง  และธนาคารไดทําการหักเงิน           

จากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจงหน้ี  หรือสื่อบันทึกขอมูล(Diskette/Tape)เรียบรอยแลว  

ขาพเจาตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง  โดยท้ังน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการ 

เรียกรอง  หรือฟองรองใหธนาคารใชเงินท่ีธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัท          

ตามใบแจงหน้ี  หรือสื่อบันทึกขอมูล  (Diskette/Tape) ท่ีธนาคารไดรับจากบริษัท  และขาพเจายอมรับวาธนาคาร          

จะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน  และในการหัก        

บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด  เน่ืองจากขาพเจาสามารถ         

ทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

  ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยสาเหตุ          

ใดก็ตาม  หนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ฉบับน้ีคงมีผลบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายท่ีได       

เปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ ไดดวยทุกประการ 

  การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมี            

ผลบังคับใชตอไปจนกวาจะได เพิกถอน  โดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคาร  และบริษัททราบลวงหนา                     

อยางนอย 1 เดือน 
 

                                                 ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                    ลงชื่อ...................................................ผูใหความยินยอม 

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

                                                                                     (ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม                              ธนาคารตรวจสอบความถูกตอง 

 

ลงชือ่...................................................         ลงชื่อ............................................................ 

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

บริษัท.................................................          ผูรับมอบอํานาจสาขา 


	      ตำแหน่ง ………………………..…………………………………………………….  เงินเดือน ……………………….....……… บาท
	   * เลขบัตรประจำตัวประชาชน   ……..……………..…….… *เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย   ………….……….……....* เลือดกรุ๊ป …………..
	เจ้าหน้าที่
	การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

