
 

1. คุณสมบัติผูส้มัคร 

 (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

ก. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรอืพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 
 (3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(4)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กูยื้มเงิน 
 

2. เอกสารการสมัครสมาชิก 

 (1)  ใบสมัคร        1  ฉบับ  
(2)  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด  3  ฉบับ 
(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      1  ฉบับ 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

 (1)  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    100  บาท   
(2)  ค่าหุ้นแรกเข้า (ข้ันต่ํา)  500  บาท   
(3)  ค่าหุ้นรายเดือนข้ันต่ําถือตามสดัส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือน 
 

 

 

 

 

 

ตดิต่อสอบถามได้ที.่..  

คุณแพรวพรรณ (เหรัญญิก)      โทร. 042-532477-8 ต่อ 1040 
คุณเศรษฐา สุขัน (ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)  โทร. 084-545-5388 
คุณนัยน์ปพร กบิลพัฒน์ (คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)   โทร. 042-503631  

 
 

www.npu.ac.th/savings 

 
หลกัเกณฑก์ารรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยนครพนม จํากัด 



ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยนครพนม จํากัด 

     เขียนที่.................................................... 

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

เรียน  คณะผูจัดการต้ังสหกรณ/คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 ขาพเจา..........................................................................อายุ...............................ป 
เกิดวัน / เดือน / ป..............................เลขประจําตัวประชาชน   
อยูบานเลขที่……………………………หมูที่……………………ซอย………………………………..ถนน………………………………ตําบล/
แขวง…………………………………………อําเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด………………………….….
โทรศัพท………………………………..ขอสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณ  โดยขอถือหุนแรกเขาจํานวน…………… หุนมูลคาหุน
ละ…………….บาท  รวมเปนจาํนวนเงินคาหุน……………..…บาท  คาธรรมเนียมแรกเขา…………..บาท 
หุนรายเดือนจํานวน.....................หุน รวมเปนจํานวนเงินคาหุน........................บาท  ตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยนครพนม จํากัด วาดวยการถือหุน พ.ศ. 2557 

ขาพเจามีอาชีพ……………………………………………………..ตําแหนง……………………………………… 
สถานที่ทํางาน……………………………………………………………………………………………………………………..………  
โทรศัพท…………………………………………………….มีรายไดเดือนละ……………………………บาท   

ขาพเจาขอรับรองวาเมื่อขาพเจาเปนสมาชิกสหกรณแลว  ขาพเจาจะชําระเงินคาหุนแรกเขา 
ตามที่ขอถือและคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระเงินคาหุนรายเดือนตามระเบียบสหกรณฯ  กับทั้งลายมือช่ือ ใน
ทะเบียนสมาชิกใหเสร็จภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณกําหนด  และขาพเจาจะปฏิบัติตาม
กฎหมายสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ และมติตางๆ ของสหกรณทุกประการ และขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปน้ี  

1. ขาพเจามีความประสงค   ขอต้ังผูรับโอนประโยชน  
         ไมขอต้ังผูรับโอนประโยชนตามขอบังคับ ขอ 39  
2. ขาพเจา มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

        เปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืน (ระบุช่ือสหกรณ............................................................) 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ไดระบุไวในใบสมัครน้ี เปนความจริงทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือใหไวเปน

สําคัญตอหนา พยาน ณ วัน เดือน ปที่ระบุขางตน 
 
 
    ลงช่ือ………………………………………….………ผูสมัครเขาเปนสมาชิก 
          (………………………………………………) 
                                

ลงช่ือ………………………………………….………พยาน 
          (………………………………………………) 
 
            ลงช่ือ………………………………………….………ผูรับรอง 
          (………………………………………………) 

ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาหนวยงาน 

………………………………….………………………………….……… 

      ลงชื่อ ………………………………………….……………… 

           (…………………….……………………………………….) 
        วันที…่………………..………………………………… 

 

เลขที่สมาชิกสหกรณ .......................... 

             
 

เริ่มใช 27/01/2559 



หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จ ากัด 
 

เขียนที.่....................................... 
วันที่........... เดือน...................... พ.ศ. ........ 

 
  ข้าพเจ้า..................................................... ................... อายุ...........ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน          
เลขที่........... หมู่ที่........ ซอย........................ ถนน............................ ต าบล/แขวง..................... ......       
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................ ปัจจุบันท างาน ต าแหน่ง................................................               
หน่วยงาน/บริษัท................................. และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด  
เลขทะเบียนสมาชิก................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง
เงินให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นครพนม  จ ากัด ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือ
เงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน
แล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินบ าเหน็จ  
เงินบ านาญ  เงินชดเชย  หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคย
สังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตาม
จ านวนทีส่หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อ
ได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว   ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้า
สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด   
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัด         
ส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้า
โอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด 
แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ 
เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและ
ถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 



~ 2 ~ 
 

  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด  ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า  และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการที่ข้าพเจ้า
สังกัดอยู่  
 

            ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                     (...........................................) 
 

          ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                     (...........................................) 
 

         ลงชื่อ .............................................. พยาน 
                                                                    (...........................................) 
 
 

ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 

……………………………………………………………………….…… 

      ลงชื่อ ………………………………………….……………… 

           (…………………….………………………………….) 

        วันที่…………………..………………………………… 
 



หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จ ากัด 
 

เขียนที.่....................................... 
วันที่........... เดือน...................... พ.ศ. ........ 

 
  ข้าพเจ้า..................................................... ................... อายุ...........ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน          
เลขที่........... หมู่ที่........ ซอย........................ ถนน............................ ต าบล/แขวง..................... ......       
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................ ปัจจุบันท างาน ต าแหน่ง................................................               
หน่วยงาน/บริษัท................................. และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด  
เลขทะเบียนสมาชิก................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง
เงินให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นครพนม  จ ากัด ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือ
เงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน
แล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินบ าเหน็จ  
เงินบ านาญ  เงินชดเชย  หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคย
สังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตาม
จ านวนทีส่หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อ
ได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว   ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้า
สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด   
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัด         
ส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้า
โอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด 
แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ 
เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและ
ถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
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หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จ ากัด 
 

เขียนที.่....................................... 
วันที่........... เดือน...................... พ.ศ. ........ 

 
  ข้าพเจ้า..................................................... ................... อายุ...........ปี ปัจจุบันอยู่บ้าน          
เลขที่........... หมู่ที่........ ซอย........................ ถนน............................ ต าบล/แขวง..................... ......       
อ าเภอ/เขต........................... จังหวัด........................ ปัจจุบันท างาน ต าแหน่ง................................................               
หน่วยงาน/บริษัท................................. และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด  
เลขทะเบียนสมาชิก................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง
เงินให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
นครพนม  จ ากัด ดังนี้ 
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ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม  จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน
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สังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตาม
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