
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด 

 
                             เขียนที ่สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบรุี จำกัด 

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

เรียน   คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณบ์ริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด 
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยขอถือหุ้นแรกเข้าจำนวน........................................................หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ…...……บาท  รวมเป็นเงินค่าหุ้น…...............................บาท และค่าธรรมเนียมจำนวน........................บาท 
โดยข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี 

1. ข้อมูลส่วนตวั 
 นาย   นางสาว  นาง  ชื่อ/นามสกุล (ไทย) …………………..................………………………........................................
 Mr.   Ms.   Mrs. Name/Surname (Eng) .......................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีเกิด….............................……อายุ.............…ปี  เลขประจำตัวประชาชน….............................................……
วุฒิการศึกษา…………......................................................... สถานภาพ    โสด   สมรส   หย่า   หม้าย        
ชื่อสามี/ภรรยา..............…………………………………………..... ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร.........................................
เลขที…่….......……. หมู่ที…่……...... ซอย……...……………...... ถนน……..…………...................... ตำบล …….....................…
อำเภอ …………………................…. จังหวัดชลบุรี รหสัไปรษณีย์...............................  ใชส้ำหรับติดต่อและส่งเอกสาร 
ซึ่งเป็นบ้าน   ของตนเอง   เช่า เดือนละ................................บาท  อาศัยผู้อ่ืน อยู่อาศัยติดต่อกัน...............…ป ี 
มีผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนจำนวน…....……......คน ( ชาย……..คน   หญิง……..คน )  เป็นผู้พิการจำนวน.......................คน 
โทรศัพท…์.……….................…..... E-Mail........................................................... Facebook......................................... 
Line ID....................................... อินสตาร์แกรม (IG) ....................................... เว็บไซต์.............................................. 
 2. ข้อมูลการประกอบอาชีพ 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ   การเกษตร........................................................  หัตถกรรม.............................................

 ธุรกิจบริการ....................................……….  อ่ืนๆ………................................…… รายได…้………………….บาท/เดือน 
สถานที่ทำงาน/ประกอบอาชีพ   เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน  ที่อ่ืน ๆ ดังนี้ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร.........................................
เลขที…่….......……. หมู่ที…่……...... ซอย……...……………...... ถนน……..…………...................... ตำบล ……......................…
อำเภอ …………………................…. จังหวัดชลบุรี รหสัไปรษณีย์................................  ใช้สำหรับติดต่อและส่งเอกสาร 

ข้าพเจ้าขอชำระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที่สหกรณ์กำหนด หรือ สูงกว่า โดยจะนำส่งและชำระในอัตรา   
เดือนละ ...................................บาท ข้าพเจ้าให้คำรับรองไว้ต่อสหกรณ์ว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของ
สหกรณ์ ตลอดจนมติของที่ประชุมทุกประการ และเมื่อสหกรณ์รับข้าพเจ้าเป็นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่สามารถ
ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่สหกรณ์มีมติรับเข้าเป็นสมาชิก 
 

  
  ลงชื่อ...............................................................ผูส้มัคร 

             (...............................................................) 
          วันที่.........../......................./............... 

 

รับเป็นสมาชกิ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ 
ในการประชุมครั้งท่ี…………./……………….............. 
วันท่ี…………………….....เลขทะเบยีน………....……… 



คำรับรองของสมาชิกสหกรณ์ 
ข้าพเจ้า .....................................................................................สมาชิกเลขท่ี .....................................................................ขอรับรองวา่ 
ผู้สมคัรได้แสดงข้อมูลและหลักฐานการสมคัรสมาชิกทีเ่ป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ผูส้มคัรเป็นผูม้ีคณุสมบัตถิูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์และสมควรรบัเป็นสมาชิกของสหกรณ ์
 

ลงช่ือ……...…………...……...…………...…………...สมาชิกสหกรณ์  ลงช่ือ…...……...……...…………...…………...………..พยาน 
      (……...……....…......……....…...……...……....)            (……...……....…......……....…...……...……....) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำรับรองและยินยอมของคู่สมรส 

 

ข้าพเจ้า …………….........…...……........…………...เป็น  สามี  ภรรยา ของ………….....…......…......…………………..ผูส้มัครสมาชิกสหกรณ์

ได้ทราบข้อความในใบสมัครนี้โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้…..………...………….............…...…………..…ทำการตา่ง ๆ ตามที่กล่าวนี้
ได้ทุกประการ ตลอดจนยินยอมใหท้ำนิติกรรมเกี่ยวกับการเงิน การกูเ้งินและการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ได้ตลอดไปด้วย 
 

ลงช่ือ……...…………...……...…………...…………...สามี / ภรรยา    ลงช่ือ…...……...……...…………...…………...………..พยาน 
      (……...……....…......……....…...……...……....)            (……...……....…......……....…...……...……....) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือยินยอมให้หักเงิน ชำระค่าหุ้น/ชำระหนี้สิน/เข้าบัญชีเงินฝากของตนเอง 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ทำหน้าท่ีจ่ายเงิน หักเงินรายได้ เงินค่าตอบแทน เงิน
ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากทางสหกรณ์ หรือเงินซึ่งทางสหกรณจ์ะจ่ายให้ข้าพเจา้ รวมทั้งให้หักเงนิฝากที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเปิดไว้กับ
สหกรณ์ทุกบัญชี เพื่อนำส่งและชำระค่าหุ้นหรือชำระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน (หากมี) และที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือเพื่อเข้าบญัชีเงิน
ฝากท่ีข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ และภาระผูกพันใด ๆ ทุกประเภทท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับ “สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรม
ชลบุรี จำกัด” และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน หรือกระทำการใดๆ เพื่อขัดขวางการให้ความยินยอมหักเงนิ ตามหนังสือยินยอมนี้จนกว่าจะ
ชำระหนี้จนครบจำนวน หากข้าพเจ้ายังชำระหนีไ้ม่ครบ และประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในภายหน้า จะต้องไดร้ับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์ก่อน หากข้าพเจ้าไม่ปฏบิัติตามการที่ให้ความยินยอมนี้ไมว่่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้ามี
พฤติการณ์ทีส่่อไปในทางไมสุ่จริต และให้ถือว่าผดิสญัญาเงินกู้ โดยขา้พเจ้ายินยอมให้ดำเนินทางระเบียบหรือข้อบังคับสหกรณไ์ด้ทันที 
 

ลงช่ือ……...…………...……...…………...…………...ผู้ให้ความยินยอม/สมาชิกสหกรณ ์
                (……...……....…......……....…...……...……....) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จาก สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด 
วันท่ี...................................................... 

ข้าพเจ้า................................................................... สมาชิกเลขท่ี......................................... ท่ีติดต่อที่สะดวก บ้านเลขท่ี......................
หมู่ที่.............. ซอย.......................... ถนน.................................. ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด................................. รหสัไปรษณีย์................................ โทรศัพท์.......................................... E-Mail........................................ 
ข้าพเจ้าขอตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน เงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่คืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการหรือเงิน
อื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ท้ังนี้ ให้ยกเลิกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี้ ( ถ้ามี )  

1. ช่ือ/นามสกุล..................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น............................ ให้ได้รับร้อยละ...................... 
2. ช่ือ/นามสกุล..................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น............................ ให้ได้รับร้อยละ...................... 
3. ช่ือ/นามสกุล..................................................................................... เกี่ยวข้องเป็น............................ ให้ได้รับร้อยละ...................... 
 
ลงช่ือ……...…………...……...…………...…………...สมาชิก/ผู้แต่งตั้ง    ลงช่ือ…...……...……...…………...…………...………..พยาน 
      (……...……....…......……....…...……...……....)               (……...……....…......……....…...……...……....) 

 



ถ้อยแถลงในความเข้าใจ/ยอมรับ สาระสำคัญของการเป็นสมาชิกและสิทธิโต้แย้ง 
 
ข้าพเจ้า ..................................................................................................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบถึงประโยชน์และ
ความเสี่ยงรวมถึงวิธีการบริหารสหกรณ์เป็นอย่างดีแล้ว โดยการสมัครเป็นสมาชิก “สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรม
ชลบุรี จำกัด” นี้ เป็นไปด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง มิได้มีการบังคับหรือชักชวนเสนอสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากที่พึงได้รับ
จากการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น และข้าพเจ้ายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจมีในการบริหารจัดการ
ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการสหกรณ์ ที่สมาชิกได้มีมติคัดเลือกทุกประการ และขอรับรองว่าจะไม่ให้ร้ายหรือกล่าวโทษ 
นอกเหนือจากสิทธิ์ที่พึงกระทำได้ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์เท่านั้น และยินยอมให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการตามกฎหมาย
หากพบมีการกระทำดังกล่าว 
 
      ลงช่ือ……...…………...……...…………...…………...ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์  ลงช่ือ…...……...……...…………...…………...………..พยาน 
            (……...……....…......……....…...……...……....)              (……...……....…......……....…...……...……....) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ยืนยันรูปแบบการสมัครสมาชิก 
 

 แบบ A นำส่งเงินและซือ้หุ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,000 บาท         แบบ B นำส่งเงินและซือ้หุ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท 

 แบบ C นำส่งเงินและซือ้หุ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละ    300 บาท   แบบ D นำส่งเงินและซือ้หุ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 100 บาท 
  หมายเหตุ  เมื่อต้องการปรบัเปลีย่นรปูแบบสมาชิก เช่น จาก B มา A เรื่องสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ จะมีผลในอีก 6 เดือนถัดมา นับจากวันที่อนุมัต ิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 
มติคณะกรรมการดำเนินการ   ชุดที่.............ประจำปี............................. 
ในการประชุมครั้งที่...........วันที.่........ / ....................... / ..................... 
  

อนุมัติ  สมาชิกสามัญ       สมาชิกสมทบ 

  ไม่อนุมัติ     

            ................................................. 
เลขทะเบียนสมาชิก..............................                   คณะกรรมการ 
 
 
โปรดตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
 

o 1.  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนา 
o 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา 
o 3.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนา 
o 4.  สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี) 
o 5.  สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี) 
o 6.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา (สามารถแนบเป็นไฟล์ภาพได้) 

               นำส่งที ่E-Mail : admin@cmpccoop.com 
o 7.  หนังสือจดทะเบียนกิจการหรือร้านค้า (ถ้ามี) 

   รูปถ่ายสมาชิก 


	ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์_CMPC_FN27052020

