
 

 

 
 
 
 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จ ากดั 
 

 (ปกปิด) 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   

                สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ ากดั 

                วนัท่ี.......................เดือน................................พ.ศ.................. 

 ขา้พเจา้...................................................................................วนั / เดือน / ปีเกิด...............................................อาย.ุ.................ปี 

ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี.................ซอย / ตรอก .................................................... ถนน ...................................................................................... 
ต าบล / แขวง....................................................อ าเภอ / เขต..........................................................จงัหวดั.................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น ........................................ซอย / ตรอก ...................................................... ถนน ...................................................... 
ต าบล / แขวง.....................................................อ าเภอ / เขต .........................................................จงัหวดั................................................... 
บตัรประชาชนเลขท่ี....................................................................................หลกัฐานอ่ืน.............................................................................. 
ขอสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  จ ากดั  ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยค าดงัน้ี 

 1.  ขา้พเจา้มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัและ / หรือระเบียบของสหกรณ์ ฯ  ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่จะมาเขา้รับการศึกษาอบรมเร่ือง
การสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตามท่ีสหกรณ์ ฯ ก าหนด  และเม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ โดยสมบูรณ์แลว้  จะปฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยสหกรณ์  ขอ้บงัคบั  ระเบียบและมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ  พร้อมทั้งใหค้วามร่วมมือ และปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสหกรณ์ ฯ 
ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
 2.  ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า  จะประหยดัและสะสมทรัพย์ไวก้ับสหกรณ์ ฯ เป็นประจ าโดยสม ่าเสมอเป็นเงินไม่น้อยกว่า
......................................................... บาท  ต่อเดือน 

 3.  ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้จ านวน.................................บาท  และเงินสะสมงวดแรกจ านวน........................บาท 
มาพร้อมกบัใบสมคัรน้ีดว้ยแลว้ 
 4.  ขณะน้ีขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกอยูใ่นสหกรณ์ ฯ ......................................................................................................................... 
 5.  ขา้พเจา้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ น้ีมาแลว้  และไดล้าออกไปเม่ือวนัท่ี................................................................................... 
เพราะเหตุ...................................................................................................................................................................................................... 
 ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

        ลงช่ือ..........................................................ผูส้มคัร 
                (.........................................................) 

ค ารับรองคุณสมบติัของผูเ้ป็นสมาชิก 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ แห่งน้ี  มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีความ
ประพฤติเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ 

         

ลงช่ือ........................................................สมาชิกรับรอง 
                (.......................................................) 
 

        ลงช่ือ.........................................................สมาชิกรับรอง 
                 (.......................................................) 



 

 

ประวตัิสมาชิก 

ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้ดงัต่อไปน้ี 

1.  ช่ือ.................................................................เกิดวนัท่ี................เดือน..................................................พ.ศ........................... 
     สญัชาติ................................ศาสนา.................................................อาชีพ       ขา้ราชการ    พนกังานราชการ 
      พนกังานมหาวทิยาลยั   ลูกจา้งประจ า    คณะ / ศูนย ์/ ส านกั / กอง...........................................โทร........................ 
     มีรายไดป้ระมาณ................................................................บาท / เดือน 

2.  ช่ือภรรยา / สามี.............................................เกิดวนัท่ี................เดือน..................................................พ.ศ.......................... 
     สญัชาติ................................ศาสนา.................................................อาชีพ       ขา้ราชการ    พนกังานราชการ 
       พนกังานมหาวทิยาลยั   ลูกจา้งประจ า    คณะ / ศูนย ์/ ส านกั / กอง...........................................โทร........................ 
3.  การศึกษา............................................................................................................................................................................... 
4.  ภาระในครอบครัวท่ีขา้พเจา้ตอ้งรับผดิชอบ 

 บุตร..................................................................คน อาย(ุตามล าดบั).............................ปี 

 ผูอ้ยูใ่นอุปการะ.................................................คน 

 ค่าใชจ่้ายประจ า................................................บาท/เดือน 

5.  ทรัพยสิ์น บา้น.................................................บาท ท่ีดิน..................................................บาท 

  อ่ืน ๆ ...............................................บาท ...........................................................บาท 

6.  หน้ีสิน 1............................................................. 2................................................................ 
  3............................................................  4................................................................ 
7.   ประวติัการเจ็บป่วย 
    โรคประจ าตวั (โรค......................................ระยะเวลาท่ีป่วย...............................................พ.ศ............................) 

 การเจ็บป่วยรุนแรง (โรค...............................ระยะเวลาท่ีป่วย..............................................พ.ศ............................) 
8.  ขา้พเจา้มีเงินไดร้ายเดือนจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สงักดั โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 

      ประเภท         เงินงบประมาณแผน่ดิน   เงินนอกงบประมาณ 

9.  รายละเอียดอ่ืน ๆ ....................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................................................. 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ............................................................ผูส้มคัร 
(...........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 

   
วนัท่ี........................ เดือน.................... พ.ศ.................... 

 ขา้พเจา้ นาย / นาง ............................................................................ยินยอมให้ นาย / นาง ........................................................ 
ซ่ึงเป็นคู่สมรสของขา้พเจา้ ท านิติกรรมอนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และของคู่สมรสกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา จ ากดั  แห่งน้ี  ทั้งท่ีไดท้ าไวแ้ลว้  และ / หรือท่ีจะท าข้ึนในวนัใดในภายหนา้ไดต้ลอดไป  จนกวา่ขา้พเจา้บอกเลิกเป็น
หนงัสือต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ ากดั แห่งน้ี 
 
       ลงช่ือ.........................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 

       (..........................................................) 
ลงช่ือ.........................................................พยานและผูรั้บรอง 

                       (..........................................................) 
ลงช่ือ.........................................................พยานและผูรั้บรอง 

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

 

 

บันทกึของเหรัญญกิ / ผู้จัดการ 
 ผูส้มคัรไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และไดส้ะสมเงินงวดแรก  โดยหลกัฐานตามใบเสร็จรับเงิน 

เล่มท่ี................................... / เลขท่ี................................................แลว้ 
      

 ลงช่ือ.........................................................เหรัญญิก 

 

บันทกึของคณะกรรมการอ านวยการ 
 1.  ผูส้มคัรมารับการอบรมเป็นจ านวน........................คร้ัง   รวม..................................ชัว่โมง 
 2.  ความสนใจ  ความรู้  ความเขา้ใจ   ดี   ปานกลาง   ไม่ดี 

 
       ลงช่ือ.........................................................ประธาน 

 

บันทกึของคณะกรรมการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการด าเนินงานไดป้ระชุมคร้ังท่ี........................... / ................................. เม่ือวนัท่ี................................................... 
ลงมติ / ไม่รับ ................................................................เขา้เป็นสมาชิก 
       ลงช่ือ.........................................................ประธานกรรมการ 
 แจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ  วนัท่ี ...............................เดือน............................................พ.ศ............................... 

 
       ลงช่ือ.........................................................เลขานุการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

             เขียนท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ ากดั 

                   วนัท่ี..........................เดือน................................พ.ศ........................... 
 ขา้พเจา้...........................................................................................................ขอท าหนงัสือฉบบัน้ี  เพ่ือแสดงวา่เม่ือขา้พเจา้ถึง
แก่กรรม  ขา้พเจา้ขอยกทรัพยสิ์นและบรรดาประโยชน์ท่ีขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ ากดั
ทั้งหมด  ให้แก่............................................................................... และให้มีหนา้ท่ีจดัการตามพนัธะต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้มีหนา้ท่ีปฏิบติัต่อ
สหกรณ์ ฯ............................................น้ีดว้ย 

 

ลงช่ือ..................................................สมาชิกเลขท่ี…….. 
        (..................................................) 
ลงช่ือ...................................................พยาน 

         (..................................................) 
ลงช่ือ...................................................พยาน 

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

ค าเตือน    ถา้สมาชิกไม่ไดเ้ขียนใบแต่งตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ดว้ยตนเองทั้งฉบบั  ตอ้งให้มีผูท่ี้ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์น้ี
เป็นผูเ้ขียนแทน  อยา่ใหผู้ท่ี้ไดรั้บโอนผลประโยชน์ หรือคู่สมรสของผูรั้บโอนผลประโยชน์เป็นผูเ้ขียนหรือเป็นพยานมิฉะนั้นหนงัสือน้ี
จะเป็นโมฆะ 

ใบมอบอ านาจ 
             เขียนท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ ากดั 

                   วนัท่ี..........................เดือน................................พ.ศ........................... 
 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้............................................................................................................................. .........................  
ขอมอบอ านาจให้สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา จ ากดั  เป็นตวัแทนของขา้พเจา้มีอ านาจทัว่ไปในการจดัการ
ทรัพย์สินของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จ ากัด น้ี  รวมทั้ งน้ีให้อ านาจจัดการตาม
ประมวลผล  กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา  801  กล่าวคือ  ให้มีอ านาจเป็นโจทยฟ้์องคดีแพ่ง  ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ  
ตลอดจนมอบอ านาจใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาในเร่ืองเก่ียวกบัทรัพย ์ สิทธ์ิ และบรรดาประโยชน์ท่ีขา้พเจา้มีอยูใ่นกลุ่มเครดิตยเูน่ียน
น้ี  แทนตวัขา้พเจา้ได ้ทุกประการ 
 ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบในการกระท าของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จ ากดั  ซ่ึงปฏิบติัการตามอ านาจ
หนา้ท่ีซ่ึงไดก้ล่าวขา้งตน้เสมือนหน่ึงขา้พเจา้กระท าทุกประการ 

 

ลงช่ือ...........................................................ผูม้อบอ านาจ 
        (..........................................................) 
ลงช่ือ......................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
        (..........................................................) 
ลงช่ือ......................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 

                         (..........................................................) 
       แทนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  จ ากดั 
        ลงช่ือ...........................................................พยาน 

         (..........................................................) 
ลงช่ือ...........................................................พยาน 

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

 



 
 

 

  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

                  ตาม  พ.ร.บ.สหกรณ์  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2553  มาตรา 42/2          เลขท่ีรับ....................... 
         สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  จ ากดั      วนัท่ีรับ......................... 
                                                                                                                     เขียนท่ี.................................................................... 
                                                วนัท่ี...........เดือน.........................พ.ศ..................... 
 ขา้พเจา้..................................................................อาย.ุ.........ปี      สมาชิกสหกรณ์เลขท่ี.......................... 
ต าแหน่ง           ขา้ราชการ        ลกูจา้งประจ า       พนกังานราชการ      พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทประจ า 
                พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทชัว่คราว 
เลขประจ าตวัประชาชน            -                         -                                        -           - 
 สงักดั /คณะ /ศูนย ์/ส านกั /วิทยาลยั /โรงเรียน..........................................ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี..................ถนน.....................
แขวง/ต าบล....................................เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั......................................โทรศพัท.์.........................
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี....................................... 
 ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือฉบบัน้ีข้ึนไวเ้พ่ือแสดงวา่  เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่ความตาย  ขอตั้งใหบุ้คคลท่ีมีช่ือต่อไปน้ีเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน ์

1..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
2..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
3..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้
4..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
5..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
เป็นผูรั้บเงินค่าหุน้ เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยู่ในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  จ ากดั 
 หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนฉ์บบัน้ีขา้พเจา้  ไดท้ าไว ้ 2  ฉบบั มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนัทุกประการ  ฉบบัหน่ึงเกบ็
ไวท่ี้  สหกรณ์เครดติยูเน่ียนมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  จ ากดั อีกฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ข้าพเจ้า   ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจ
ขอ้ความโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   ลงช่ือ.........................................................................ผูต้ ั้งผูรั้บโอนประโยชน ์

        (............................................................................) 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ผูท้  าหนงัสือตั้งผูรั้บประโยชนท์ าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนฉ์บบัน้ีจริง  จึงไดล้งลายมือไว้
เป็นพยาน 

   ลงช่ือ..........................................................................พยาน 

           (..........................................................................) 
   ลงช่ือ..........................................................................พยาน 

           (..........................................................................) 
              ไดรั้บหนงัสือไวเ้รียบร้อยแลว้                                   ขา้พเจา้ไดรั้บส าเนาหนงัสือไวเ้รียบร้อยแลว้ 
 

ลงช่ือ...........................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์                             ลงช่ือ......................................................ผูต้ ั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 
      (.............................................................)                                                        (.............................................................) 

 หมายเหตุ :  1. บุคคลผูรั้บโอนประโยชน์อาจมีจ านวนเท่าใดก็ได ้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูต้ ั้งผูรั้บโอนผลประโยชน์                                                       
 

 

 

 

         2.  ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บโอน           
     ผลประโยชน์ทุกรายท่ีระบุช่ือไว ้

 

 



 

 

 

 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

                  ตาม  พ.ร.บ.สหกรณ์  (ฉบบัที ่ 2)  พ.ศ.2553  มาตรา 42/2          เลขท่ีรับ....................... 
         สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  จ ากดั      วนัท่ีรับ......................... 
                                                                                                                     เขียนท่ี.................................................................... 
                                                วนัท่ี...........เดือน.........................พ.ศ..................... 
 ขา้พเจา้..................................................................อาย.ุ.........ปี      สมาชิกสหกรณ์เลขท่ี.......................... 
ต าแหน่ง           ขา้ราชการ        ลกูจา้งประจ า       พนกังานราชการ      พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทประจ า 
                พนกังานมหาวิทยาลยัประเภทชัว่คราว 
เลขประจ าตวัประชาชน            -                         -                                        -           - 
 สงักดั /คณะ /ศูนย ์/ส านกั /วิทยาลยั /โรงเรียน..........................................ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี..................ถนน.....................
แขวง/ต าบล....................................เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั......................................โทรศพัท.์.........................
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี....................................... 
 ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือฉบบัน้ีข้ึนไวเ้พ่ือแสดงวา่  เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่ความตาย  ขอตั้งใหบุ้คคลท่ีมีช่ือต่อไปน้ีเป็นผูรั้บ
โอนประโยชน ์

1..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
2..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
3..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้
4..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
5..............................................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..........................................ของขา้พเจา้ 
เป็นผูรั้บเงินค่าหุน้ เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยู่ในสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  จ ากดั 
 หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนฉ์บบัน้ีขา้พเจา้  ไดท้ าไว ้ 2  ฉบบั มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนัทุกประการ  ฉบบัหน่ึงเกบ็
ไวท่ี้  สหกรณ์เครดติยูเน่ียนมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  จ ากดั อีกฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ข้าพเจ้า   ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจ
ขอ้ความโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   ลงช่ือ.........................................................................ผูต้ ั้งผูรั้บโอนประโยชน ์

        (............................................................................) 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ผูท้  าหนงัสือตั้งผูรั้บประโยชนท์ าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนฉ์บบัน้ีจริง  จึงไดล้งลายมือไว้
เป็นพยาน 

   ลงช่ือ..........................................................................พยาน 

           (..........................................................................) 
   ลงช่ือ..........................................................................พยาน 

           (..........................................................................) 
              ไดรั้บหนงัสือไวเ้รียบร้อยแลว้                                   ขา้พเจา้ไดรั้บส าเนาหนงัสือไวเ้รียบร้อยแลว้ 
 

ลงช่ือ...........................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์                             ลงช่ือ......................................................ผูต้ ั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 
      (.............................................................)                                                        (.............................................................) 

 หมายเหตุ :  1. บุคคลผูรั้บโอนประโยชน์อาจมีจ านวนเท่าใดก็ได ้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูต้ ั้งผูรั้บโอนผลประโยชน์                                                       
 

 

 

 

         2.  ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรท่ีทางราชการออกให ้หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บโอน           
     ผลประโยชน์ทุกรายท่ีระบุช่ือไว ้

 

 




