
 
 
 

 
                

 

 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 

(รับเงินได้รายเดือนไม่ผ่านกองคลงั) 
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี จ ากดั 

 
เขียนท่ี ……………………………… 
วนัท่ี ………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี จ ากดั 
 

 ขา้พเจา้ ……….……………….….…… นามสกลุ …………….………..………… เกิดวนัท่ี ……………………….. 
อาย ุ……....ปี บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี..................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีท่ีติดตอ่ได ้เลขท่ี …….….............
หมู่ ……...ถนน ……………………. แขวง ………….…..……… เขต …….……………….จงัหวดั …………………….…… 
โทรศพัท ์ …………………………ไดท้ราบขอ้ความใน ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ โดยตลอดแลว้ และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ฯ   จึงขอสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   และขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้อยูบ่า้นเลขท่ี ….……หมู่……….. ถนน ……………………  แขวง ………………………………….. 
เขต ………………………… จงัหวดั ……………………… รหสัไปรษณีย ์……………………….. 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็น      ลูกจา้งท่ีท าสญัญาจา้ง      พนกังานแบบไม่ประจ า    

   พนกังานทดลองงาน     พนกังานโครงการ 
สังกดัหน่วยงาน/ภาควิชา ….………….………..………… กอง/คณะ ………….....……………. โทรศพัท์ ………..………… 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   สังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ไดรั้บเงินไดร้ายเดือนสุทธิ  (เงินไดร้ายเดือนตาม
บญัชีอตัราเงินเดือน) …………………….. บาท  

 ขอ้ 3. ข้าพเจ้ามไิด้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อืน่ ซ่ึงมวีตัถุประสงค์เดยีวกนั 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในชั้นน้ี  ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ฯ   ในอตัรา
เดือนละ …………………..  บาท ( …………………………………………….. ) มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้แถลงรายการหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งัต่อไปน้ี  (แสดงขอ้ความละเอียดของแต่ละราย    คือ  ช่ือ
และส านกัของเจา้หน้ี  จ านวนหน้ีสินตั้งแต่แรก  อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  หลกัประกนัท่ีใหไ้ว ้ จ านวนตน้เงินคงเหลือ  จ านวน
ดอกเบ้ียคา้งช าระ และเป็นหน้ีสินเพ่ือการใดใหค้รบทุกราย) 
 (1) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (2) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ขอ้ 6. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก ขา้พเจา้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนของ
ขา้พเจา้ เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหกัจ านวนเงินค่าหุน้รายเดือนและจ านวนเงินงวดช าระหน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อ
สหกรณ์ฯ นั้น จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ฯ ดว้ย 
 ขอ้ 7. ขา้พเจา้สญัญาวา่ ถา้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ  ตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิกได ้ขา้พเจา้จะลงลายมือช่ือ
ในทะเบียนสมาชิกทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ  ใหเ้สร็จภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการ 
ด าเนินงานจะไดก้ าหนดการช าระจ านวนเงินดงักล่าวน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 6. ดว้ย 
 ขอ้ 8. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบการและมติของสหกรณ์ฯ  ทุกประการ 

 
 
 

สอ.มจธ.02 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1.  รูปถ่าย  1  น้ิว  2  รูป 
2.  ส าเนาบตัรประชาชน 
3.  ส าเนาทะเบียนบา้น 
4.  ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน 
5.  ส าเนาสญัญาจา้ง 

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

              ผู้สมคัร 
 



เขียนท่ี ………………………………. 
วนัท่ี …………………………………. 
 

1. ขา้พเจา้ ………………..………………………….. ต าแหน่ง ………….………………. สมาชิกเลขท่ี ……….. 
สงักดั…………………. ………………………….. ขอรับรองวา่ ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามท่ี ขา้พเจา้ไดส้อบสวน
ขอ้ความ ซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นสมคัรขา้งบนน้ีเป็นจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  ขอ้ 4. และสมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 

 

      ลงช่ือ ………………………………….. ผูรั้บรอง 
                                                                 ( ………….…………………….. ) 

 

2.     ขา้พเจา้ ………………..………………………….. ต าแหน่ง ……..………………..…. สมาชิกเลขท่ี ………… 
สงักดั…………………. ………………………….. ขอรับรองวา่ ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามท่ี ขา้พเจา้ไดส้อบสวน
ขอ้ความ ซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นสมคัรขา้งบนน้ีเป็นจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  ขอ้ 4. และสมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ  
 

                        ลงช่ือ ………………………………….. ผูรั้บรอง 
                                                                 ( ………….…………………….. ) 

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา    (ผู้สมคัรทีรั่บเงนิได้รายเดอืนไม่ผ่านกองคลงั) 
วนัท่ี …………………………………. 
 

ขา้พเจา้ ………………….…..………………………….. ต าแหน่ง ………….……………………..…………….  
สงักดั…………………..………………………….. ขอรับรองวา่ ผูส้มคัรเป็นบุคลากรในสงักดัหน่วยงานของขา้พเจา้จริง และ
ขา้พเจา้จะมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน ฯ หกัจ านวนเงินคา่หุน้รายเดือนและเงินอ่ืน ๆ จากเงินไดร้ายเดือนของผูส้มคัร
น าส่งต่อสหกรณ์ฯ  

 

      ลงช่ือ ………………………………….. ผูรั้บรอง 
                                                                 ( ………….…………………….. ) 

 

เฉพาะเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 
การตรวจสอบหลกัฐาน 

 -  รูปถ่าย 1 น้ิว 2 รูป    มี       ไม่มี  -  ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน    มี   ไม่มี 
 -  ส าเนาบตัรประชาชน    มี    ไม่มี  -  ส าเนาสญัญาจา้ง    มี   ไม่มี 

 -  ส าเนาทะเบียนบา้น    มี    ไม่มี    
 

ลงช่ือ ……………………………. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
        (…………………………… ) 
 

 
 

 

มตทิีป่ระชุม 
  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมคร้ังท่ี ……………. ลงวนัท่ี ……………………………….  

       อนุมติั         ไม่อนุมติั     ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จ ากดั 
 

       ลงช่ือ ………………………………. เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
                     ( …………………………….. ) 

 

เสนอ คณะกรรมการด าเนนิการเพือ่พจิารณา 
 

ลงช่ือ ........................................ ผูจ้ดัการ 
        ( ....................................... ) 
 

ค ารับรองของสมาชิกสหกรณ์. มจธ. จ ากดั  
 



 
 

บัตรตวัอย่างลายมือช่ือสมาชิก 
 

 
ช่ือสมาชิก …………………………………………………. เลขทะเบียนท่ี ……….………. สงักดั ………………………… 
               

                       วนัท่ี …………………………… 
 

1. ………………………………………………….. 
 

2. ………………………………………………….. 
 

3. ………………………………………………….. 
 

 

 (โปรดลงลายมือช่ือคนละ 3 ลายมือช่ือ) 
 

 ขอรับรองวา่ลายมือช่ือขา้งบนน้ี เป็นลายมือช่ือของสมาชิกผูน้ี้จริง 
 

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

 

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

 
                                                                                                                                                                                                

 

บัตรตวัอย่างลายมือช่ือสมาชิก 
 

 
ช่ือสมาชิก ………………………………….…………………. เลขทะเบียนท่ี ……………. สงักดั ………………………… 
               

                                   วนัท่ี …………………………… 
 

1. ………………………………………………….. 
 

2. ………………………………………………….. 
 

3. ………………………………………………….. 
 (โปรดลงลายมือช่ือคนละ 3 ลายมือช่ือ) 

 

 ขอรับรองวา่ลายมือช่ือขา้งบนน้ี เป็นลายมือช่ือของสมาชิกผูน้ี้จริง 
 

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

 

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


