
สวนของสหกรณ 

 

 สวนของสหกรณ 

รับที่     

วันที่     

  

เลขสมาชิก                  

                                                      ใบสมัครและทะเบียนสมาชิก 

                                            สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

           วันที่          

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด       

 ขาพเจา                                       อายุ            ป เปน � พนักงาน � ลูกจางประจํา �ลูกจางชั่วคราวหนวยวิสาหกิจ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือเปน �เจาหนาท่ี หรือ �ลูกจางประจําของสหกรณ ตําแหนง                                 

สังกัด                                                  เลขประจําตัว                                         โทรศัพทภายใน                                 .

โทรศัพทเคลื่อนท่ี                                   .เลขบัตรประชาชน            วันเกิด                   .

ท่ีอยู                

ฐานะการสมรส � โสด � สมรส � หยา � หมาย  ขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณและขอใหรายละเอียดไวเปนหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

1. ขาพเจา  � ไมเคยเปนสมาชิกสหกรณนี้มากอน  และขอชําระคาธรรมเนียมแรกเขา  จํานวน  50  บาท 

 � เคยเปนสมาชิกสหกรณนี้มากอน  และขอชําระคาธรรมเนียม  จํานวน  1,000  บาท 

 � เปนสมาชิกสมทบหนวยวิสาหกิจ ท่ีมีอายุการเปนสมาชิก   ป   เดือน    

2. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น 

3. ขาพเจาขอถือหุนสหกรณ  และชําระคาหุนเปนรายเดือน ๆ ละ       หุน เปนเงิน             บาท โดยยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินได

รายเดือน เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณ หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือนเพ่ือสงตอสหกรณ 

4. ขาพเจาขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสหกรณตามหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากท่ีแนบ 

5. ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบการ ประกาศ และมติของสหกรณทุกประการ 

6. ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แจงอัตราเงินไดรายเดือนแกสหกรณออมทรัพย มทส.ได โดยสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ  

    ตรา……….. บาท  ลงชื่อ     ผูสมัคร  

               (     )  

โปรดแนบหลักฐานประกอบการสมัคร  ไดแก  

1. สําเนาบตัรประจาํตวัพนักงาน มทส., สหกรณ หรือหลักฐานอืน่แสดงความเปนพนกังาน มทส.,สหกรณ    2. สําเนาบัตรประชาชน   3. สําเนาทะเบียนบาน 

4. รูปถาย หรือ File รูปถาย หรือถายภาพที่สหกรณ ขนาด 3X4 นิ้ว      5. สําเนาสัญญาจางกบัหนวยวิสาหกจิ 2 ป ตอเนื่องขึน้ไป 
 

 

 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

 ขาพเจา                     ตําแหนง                          

สังกัด                      �เปนสมาชิกสหกรณ เลขท่ี     � ไม เปนสมาชิ กสหกรณ  ขอ รับรองว าผู สมัคร           

เปนพนักงานตามท่ีกลาวขางตนและมคีวามประพฤติเรียบรอย เหมาะสมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  

      

      ลงชื่อ     ผูรับรอง 

            (     ) 

 เงินไดรายเดือน ถือหุนรายเดือน มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

อัตรา 

คาหุน 

รายเดือน 

สมาชิกหนวยวิสาหกิจ ไมนอยกวา    20 หุน เปนเงิน 200 บาท  ร 

คร้ังที่ .............. วันที่.......................................................   ไมเกิน 10,000     บาท ไมนอยกวา    30 หุน เปนเงิน 300 บาท 

เกินกวา 10,000-20,000 บาท ไมนอยกวา    50 หุน เปนเงิน 500 บาท   [   ]  อนุมัติใหรับเปนสมาชิกได 

  เกินกวา 20,000-30,000  บาท ไมนอยกวา    70 หุน เปนเงิน 700 บาท   [   ]  ไมอนุมัติ เพราะ................................................... 

  เกินกวา 30,000-40,000  บาท ไมนอยกวา    90 หุน เปนเงิน 900 บาท    บันทึกทะเบียน 

  เกินกวา 40,000  บาท ไมนอยกวา    120 หุน เปนเงิน 1,200 บาท    อัตราเงินเดือน 

หมายเหตุ 1. อัตราคาหุนๆละ 10 บาท  

 2. อัตราหุนรายเดือนเปนไปตามทีก่ําหนดไวในระเบียบวาดวยหุน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 ก.ย.48  และสมาชิกคนหน่ึงจะถือหุนไดไมเกิน 1 ใน 5 ของหุนทัง้หมด  



 

หนังสือแสดงเจตนาตัง้ผูรับโอนประโยชน 
เขียนท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

วันท่ี              

ขาพเจา                      อายุ           ป  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เลขท่ี       ขอทําหนังสือแสดงเจตนาต้ังผูรับโอนประโยชนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จํากัด ตามนัยขอ 42 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัดเพ่ือเปนหลักฐาน สําคัญวา 

ขอ 1  หากขาพเจาถึงแกกรรมหรือเพราะเหตุท่ีศาลไดมีคําสั่งใหขาพเจาเปนบุคคลสาบสูญในระหวางเปนสมาชิกสหกรณ ขาพเจา       

ขอยกเงินคาหุน เงินปนผล เงินฝาก หรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีขาพเจามีสิทธิท่ีจะไดรับจาก สหกรณตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

สุรนารี จํากัด ใหแกบุคคลตามขอ 2 หลังการหักกลบลบหนี้ของขาพเจาท่ีมีอยูกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ได 

ขอ 2 ขาพเจาขอโอนประโยชนดังกลาวใหแกบุคคลซึ่งขาพเจาจะต้ังใหเปนผูรับโอนประโยชน ดังมีรายชื่อตอไปนี้  

1. ชื่อ - สกุล     อายุ  ป  เกี่ยวของเปน   

อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต  จังหวัด    

โดยใหไดรับรอยละ   ของผลประโยชนท้ังหมดตามขอ 1 

2. ชื่อ - สกุล     อายุ  ป  เกี่ยวของเปน   

อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด     

โดยใหไดรับรอยละ   ของผลประโยชนท้ังหมดตามขอ 1 

3. ชื่อ - สกุล     อายุ  ป  เกี่ยวของเปน   

อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต  จังหวัด    

โดยใหไดรับรอยละ   ของผลประโยชนท้ังหมดตามขอ 1 

ขอ 3 นับต้ังแตวันท่ีสหกรณไดรับหนังสือฉบับนี้เปนตนไป ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแตงต้ังผูรับโอนประโยชนใหมีสิทธิรับเงินในสหกรณ

แทนขาพเจา หรือหนังสืออื่นใดซึ่งเกี่ยวกับการแตงต้ังผูรับโอนประโยชน ใหมีสิทธิรับเงินในสหกรณแทนขาพเจา ซึ่งขาพเจาไดจัดทําข้ึนกอนหนังสอืฉบับนี้

ท้ังหมดและใหใชหนังสือฉบับนี้แทน 

ขอ 4 ถาขาพเจาประสงคจะยกเลิก แกไข หรือ เปลี่ยนแปลง หนังสือฉบับนี้ประการใดแลวขาพเจาจะทําหนังสือแสดงเจตนาต้ังผูรับ  

โอนประโยชนฉบับใหม ตามแบบท่ีสหกรณกําหนดและสงมอบใหไวแกสหกรณเทานั้น 

ขอ 5   หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจาไดจัดทําพินัยกรรมฉบับอื่น อันมีผลประโยชนเกี่ยวกับสหกรณเปนหนาท่ีท่ีขาพเจาจะตองแจง

เปนหนงัสอืใหสหกรณทราบโดยทันที หากขาพเจามิไดแจงและสหกรณไดดําเนินการไปตามหนังสอืแสดงเจตนานี้ ใหถือวาสหกรณไดดําเนินการโดยชอบแลว 

หากเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึน สหกรณไมตองรับผิด 

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

ลงชื่อ     ผูแสดงเจตนา 

(                                       ) 

 

ลงชื่อ    พยาน 

            (                                                  ) 

 ลงชื่อ    พยาน 

            (                                                  ) 

 

หมายเหต ุ 1. ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ไวที่สหกรณพรอมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เพ่ือเก็บในแฟมประวัติ และเปน

หลักฐานการจายเงิน 

 2. ถามีการเปลี่ยนแปลงตัวผูรับโอนประโยชน ใหทําเปนหนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหม และใหแนบฉบับเดิมไวดวย 

 3. การขูด ลบ ตกเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือแสดงเจตนาใหลงลายมือชื่อกํากับไว 

ขอแนะนํา  การต้ังผูรับโอนประโยชนควรต้ังเพียงคนเดียวและเปนผูบรรลุนิติภาวะ 



 

หนังสือยนิยอมใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหกัเงินชําระหนี ้

สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 
 

เขียนท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี จํากัด 

 

วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

 

 ขาพเจา          อาย ุ          ป 

ปจจุบันอยู บานเลขท่ี          หมูท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน        

แขวง   อําเภอ/เขต    จังหวัด       

พนักงาน/ลูกจางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัด                

ตําแหนง      และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจํากัด     

เลขทะเบียนสมาชิก   มีความประสงคใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ท่ีขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังน้ี 

 ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน หรือคาจาง ท่ีขาพเจา พึงไดรับจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงิน

อ่ืน แลวแตกรณีให สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด แทนขาพเจาทุกเดอืน 

 ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนพนักงาน/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงิน

จากเงินบําเหน็จท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

สุรนารี จํากัด แจงและสงเงินจํานวนน้ันให สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด แทนขาพเจา 

 ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เม่ือไดหักชําระหน้ีแกทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารีแลว (ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

 ขอ 4. หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือ

บางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

  

 

ลงชื่อ     ผูใหคํายินยอม 

       (         ) 

 

ลงชื่อ      พยาน        

(     ) 

 

ลงชื่อ     พยาน 

 (     ) 


