
สวนของสหกรณ 

                  

สวนของสหกรณ 

รับที่     

วันที่     

 

คําขอ    

เลขสมาชิก    

                                                      ใบสมัครและทะเบียนสมาชิกสมทบ 

                                            สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

           วันที่         

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด      

 ขาพเจา                                      อายุ       ป   เปน [   ] ลูกจางชั่วคราวของ มทส.                 

[   ] ลูกจางชั่วคราวของหนวยงานวิสาหกิจ มทส. [   ] ลูกจางประจําของสหกรณ [   ] ลูกจางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             

[   ] บุคคลท่ัวไป  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  

2. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น 

3. ขาพเจาขอถือหุนสหกรณ และ  

ลูกจาง มทส. /หนวยงานวิสาหกิจ มทส/ รพ.มทส. สําหรับประเภทบุคคลทั่วไป 

ชําระคาหุนเปนรายเดือน ๆ ละ           หุน   เปนเงิน                      บาท  

โดยยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนเม่ือไดรับมอบหมายจากสหกรณ 

หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนน้ันๆ ทุก

เดือน  เพื่อสงตอสหกรณ 

อัตราคาหุนรายเดือน 

ไมนอยกวา   20  หุน  เปนเงิน   200 บาท 

ชําระคาหุน   หุน เปนเงิน              บาท   

(    )  งดสงหักหุนรายเดือน 
 

อัตราการถือหุนสําหรับสมาชิกประเภทบุคคลท่ัวไป 

ถือไดไมเกิน 500 หุน เปนเงิน 5,000 บาท 

ตลอดอายุการเปนสมาชิก 

หมายเหตุ 1. อัตราคาหุนๆละ 10 บาท  

 2. ระเบียบวาดวยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 

4. ขาพเจาขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสหกรณตามหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากท่ีแนบ 

5. ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบการ ประกาศ และมติของสหกรณทุกประการ 

6. ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  แจงอัตราเงินไดรายเดือนแกสหกรณออมทรัพย มทส.ได โดยสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ      ตรา 

……….. บาท    ลงชื่อ      ผูสมัคร  

               (                                                         )  

โปรดแนบหลักฐานประกอบการสมัคร  ไดแก  

1. สําเนาบตัรประจาํตวัลูกจางชั่วคราว 3. สําเนาทะเบียนบาน    5. รูปถาย หรือ File รูปถาย หรือถายภาพที่สหกรณ ขนาด 3X4 นิ้ว 

2. สําเนาบตัรประชาชน   4. สําเนาสัญญาจางทีแ่สดงวาเปนเปนลกูจางชั่วคราว มทส. 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

 ขาพเจา       ตําแหนง                     

สังกัด                            � เปนสมาชิกสหกรณเลขท่ี      � ไมเปนสมาชิกสหกรณ  ขอรับรองวา

ผูสมัครเหมาะสมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด     

       ลงชื่อ     ผูรับรอง 

                    (                                                  )  

หมายเหตุ สมาชิกประเภทบคุคลทั่วไปไมตองมคีํารับรองของผูบังคบับญัชา 

มตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

คร้ังที่ .............. วันที่ ..................................[   ]  อนุมัติใหรับเปนสมาชิกได[   ]  ไมอนุมัติเพราะ.....................   บันทึกทะเบียน  อัตราเงินเดือน 



 

 

คํารับรองของสมาชิก 

 

 ขาพเจา        ตําแหนง     

สังกัด           � เปนสมาชิกสหกรณเลขท่ี  �   

ขอรับรองวาผูสมัครเหมาะสมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด   

      

      ลงชื่อ      ผูรับรอง 

            (                                                    )  

 

 

คํารับรองของสมาชิก 

 

 ขาพเจา        ตําแหนง     

สังกัด           � เปนสมาชิกสหกรณเลขท่ี  �   

ขอรับรองวาผูสมัครเหมาะสมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด   

     

      ลงชื่อ      ผูรับรอง 

            (                                                    )  

  



หนังสือแสดงเจตนาตัง้ผูรับโอนประโยชน 
เขียนท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

วันท่ี     

ขาพเจา                           อาย ุ         ป เปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด เลขที่  ขอทําหนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด  ตามนัยขอ 42 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด

เพื่อเปนหลักฐาน สําคัญวา 

ขอ 1 หากขาพเจาถึงแกกรรมหรือเพราะเหตุที่ศาลไดมีคําส่ังใหขาพเจาเปนบุคคลสาบสูญในระหวางเปนสมาชิกสหกรณ 

ขาพเจาขอยกเงินคาหุน เงินปนผล เงินฝาก หรือผลประโยชนใด ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิที่จะไดรับจาก สหกรณตามขอบังคับสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ใหแกบุคคลตามขอ 2 

ขอ 2  ขาพเจาขอโอนประโยชนดังกลาวใหแกบุคคลซ่ึงขาพเจาจะตั้งใหเปนผูรับโอนประโยชน ดังมีรายชื่อตอไปน้ี  

1. ชื่อ - สกุล     อายุ  ป  เก่ียวของเปน   

อยูบานเลขที่   หมูที ่ ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต  จังหวัด    

โดยใหไดรับรอยละ   ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 

2. ชื่อ - สกุล     อายุ  ป  เก่ียวของเปน   

อยูบานเลขที่   หมูที ่ ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด    

โดยใหไดรับรอยละ   ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 

3. ชื่อ - สกุล     อายุ  ป  เก่ียวของเปน   

อยูบานเลขที่   หมูที ่ ตรอก/ซอย  ถนน    

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต  จังหวัด    

โดยใหไดรับรอยละ   ของผลประโยชนทั้งหมดตามขอ 1 

ขอ 3 นับตั้งแตวันที่สหกรณไดรับหนังสือฉบับน้ีเปนตนไป ขาพเจาขอยกเลิกหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชนใหมีสิทธิรับ

เงินในสหกรณแทนขาพเจา หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงเก่ียวกับการแตงตั้งผูรับโอนประโยชน ใหมีสิทธิรับเงินในสหกรณแทนขาพเจา ซ่ึงขาพเจา

ไดจัดทําขึ้นกอนหนังสือฉบับน้ีทั้งหมดและใหใชหนังสือฉบับน้ีแทน 

ขอ 4 ถาขาพเจาประสงคจะยกเลิก แกไข หรือ เปล่ียนแปลง หนังสือฉบับน้ีประการใดแลวขาพเจาจะทําหนังสือแสดง

เจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหม ตามแบบที่สหกรณกําหนดและสงมอบใหไวแกสหกรณเทาน้ัน 

ขอ 5   หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจาไดจัดทําพินัยกรรมฉบับอ่ืน อันมีผลประโยชนเก่ียวกับสหกรณเปนหนาที่ที่

ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบโดยทันที หากขาพเจามิไดแจงและสหกรณไดดําเนินการไปตามหนังสือแสดงเจตนาน้ี ให

ถือวาสหกรณไดดําเนินการโดยชอบแลว หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น สหกรณไมตองรับผิด 

เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

ลงชื่อ     ผูแสดงเจตนา 

        (     ) 

 

ลงชื่อ     พยาน 

(    ) 

 ลงชื่อ     พยาน 

(    ) 

หมายเหต ุ 1. ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ไวที่สหกรณพรอมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) เพ่ือเก็บในแฟมประวัติ และ

เปนหลักฐานการจายเงิน 

 2. ถามีการเปลี่ยนแปลงตัวผูรับโอนประโยชน ใหทําเปนหนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหม และใหแนบฉบับเดิมไวดวย 

 3. การขูด ลบ ตกเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือแสดงเจตนาใหลงลายมือชื่อกํากับไว 

ขอแนะนํา  การตั้งผูรับโอนประโยชนควรตั้งเพียงคนเดียวและเปนผูบรรลุนิติภาวะ 

  



 

หนังสือยนิยอมใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/เทคโนธานี /รพ.มทส.  

หักเงนิชําระหนี ้ สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากดั 
เขียนท่ี สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี จํากัด 

วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

 

 ขาพเจา                  อายุ  ป ปจจุบันอยู                      

บานเลขที่  หมูที่        ตรอก/ซอย   ถนน     แขวง                                   

อําเภอ/เขต    จังหวัด     

ลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  / ลูกจางชั่วคราวของหนวยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สังกัด              ตําแหนง     และเปนสมาชิกสมทบ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จํากัด  เลขทะเบียนสมาชิก   มีความประสงคใหมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี/ เทคโนธานี/ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกสมทบ จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ เทคโนธานี 

/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังน้ี 

 ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน หรือคาจาง ที่ขาพเจา พึงไดรับจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารี /เทคโนธานี /โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            

สุรนารี จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืน แลวแตกรณีให สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

 ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนพนักงาน/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหัก

เงินจากเงินบําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/เทคโนธานี /โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             

สุรนารี ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด แจงและสงเงินจํานวนน้ันให สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด แทนขาพเจา 

 ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    

สุรนารี /เทคโนธานี /โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แลว (ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

 ขอ 4. หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด

หรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ี

ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไวที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

สุรนารี/เทคโนธานี /โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา และขาพเจาไดสําเนาใหสหกรณ           

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จํากัด ไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 

ลงชื่อ     ผูใหคํายินยอม 

      (     ) 

 

ลงชื่อ     พยาน 

        (     ) 

 

ลงชื่อ     พยาน 

        (     ) 


