
      
                
 

             
              

ใบสมัครเป็น สมาชิกสามัญ 
             เขียนท่ี................................................... 

วนัท่ี............เดือน........................พ.ศ. .......................... 
เรียน  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมากาฬสินธ์ุ  จ ากดั 

ขา้พเจา้..............................................................................ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี.....................หมู่ท่ี................................... 
ถนน.............................ต าบล...........................อ าเภอ...........................จงัหวดั........................... โทรศพัทมื์อถือ.........................................
ไดรั้บทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยตลอดแลว้เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์และขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  
 1.ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมากาฬสินธ์ุ จ ากดั ประเภทสมาชิก 
                            สมาชิกสามญั        

2.  ขา้พเจา้มีอาย.ุ...................ปี (เกิดวนัท่ี.....................เดือน.....................พ.ศ. .....................) เลขท่ีบตัรประชาชน 
     -                    -             -           -      วนัออกบตัร.......................วนับตัรหมดอาย.ุ.........................ออกใหโ้ดย............................. 
                3. ขา้พเจา้เป็น         ขา้ราชการ         ลูกจา้ง  ต าแหน่ง...............................................วนัเร่ิมบรรจุวนัที.่...................................... 
สงักดั................................................เขต (1/ 2/ 3)   โรงเรียน.............................................ต าบล.............................อ าเภอ.........................
จงัหวดักาฬสินธ์ุ   รหสั................โทรศพัท.์................................. ไดรั้บเงินเดือน.............................บาท  เงินวทิยฐานะ  เงินเพ่ิมท่ี              
จ่ายควบกบัเงินเดือนเม่ือหกัเงินสะสมส าหรับขา้ราชการออกแลว้.............................  บาท   รวมเป็นจ านวน .............................. บาท 
 4. ขา้พเจา้มิไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  ท่ีมีวตัถุประสงคไ์ม่วา่จะมีความรับผิดชอบชนิดจ ากดั  หรือไม่จ ากดั 
 5. ขา้พเจา้เป็นสมาชิกในชั้นน้ีขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงเงินค่าหุน้รายเดือนตอ่สหกรณ์  ในอตัรา .................................. บาท 
หรือพร้อมท่ีถือหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์น้ี 
 6. ขา้พเจา้ขอแสดงรายการหน้ีสินทั้งหมดซ่ึงขา้พเจา้มีอยูด่งัต่อไปน้ี  (แสดงขอ้ความรายละเอียดของแต่ละรายช่ือและส านกั
เจา้หน้ี วนัเป็นหน้ี  จ านวนหน้ีสินตั้งแต่แรก  อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี หลกัประกนัท่ีใหไ้ว ้จ านวนเงินตน้คงเหลือ  และเป็นหน้ีเพ่ือการ
ใดใหค้รบถว้น) 
  1)...................................................................................................................................................................... 

2)...................................................................................................................................................................... 
 7.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของ 
ขา้พเจา้ เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหกัเงินสะสมรายเดือนและจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งตอ่สหกรณ์นั้น 
จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 
 8.  ขา้พเจา้สญัญาวา่  ถา้คณะกรรมการด าเนินการตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิก ขา้พเจา้จะลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก                 
ทั้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินสะสมรายเดือนคร้ังแรกต่อสหกรณ์   ใหเ้สร็จภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะไดก้ าหนด  
การช าระจ านวนดงักล่าวน้ี  ขา้พเจา้ยนิยอมและขอใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 6 ดว้ย 
 9.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและมติของสหกรณ์ทุกประการ 

10. หากสหกรณ์ ฯ พบภายหลงัจากการไดต้รวจสอบคุณสมบติัของสมาชิกแลว้  หากไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ฯ  คณะกรรมการด าเนินการ สงวนสิทธ์ิในอ านาจหนา้ท่ีถอนทะเบียนสมาชิกนั้นออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมา
กาฬสินธ์ุ  จ ากดั  นบัจากมีมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

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

/หนา้  2  ................... 
 

สมาชิกเลขที.่................................. 
วนัอนุมตั ิ ............................................. 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ                     
ชุดที.่........ /...........  คร้ังที ่........./...........   

    ประเภทสมาชิก ช่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 
   สมาชิกสามญั     เจา้หนา้ท่ี......................... 

       เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสามัญ 
      1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  /บตัรประชาชน 
      2.ส าเนาทะเบียนบา้น 
      3สลิปเงินเดือน 1 เดือนการเงินตน้สังกดั   
         รับรอง 
      4.หนงัสือรับรองไม่เป็นสมาชิก สอ.ครู   
         กาฬสินธุ์ 
      5.ส าเนา  ก.พ.7 



หนา้  2 (ดา้นหลงั) 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

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

 ขา้พเจา้.........................................................................................ต  าแหน่ง..................................................................................... 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี........................โรงเรียน ................................................ขอรับรองวา่ ความเห็นของขา้พเจา้และตามท่ีขา้พเจา้ได ้
สอบสวนขอ้ความ ซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนน้ี เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์  หมวด  5  สมาชิก    และสมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ีได ้

 
หมายเหตุ  หากผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่า
กวา่ระดบั  7 (ค.ศ.2)  หรือไม่ต ่ากวา่ระดบัวทิย
ฐานะช านาญการก ็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  

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

                                                                                                                                                   ผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัร  
................................................................................................................................................................................................................. 

ทะเบียนสมาชิก 

 ช่ือ.........................................................................อาย.ุ..................... ปี  สมาชิกทะเบียนเลขท่ี ................................... 
รับเขา้เป็นสมาชิกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมคร้ังท่ี............................วนัท่ี............................... 
เดือน............................................ พ.ศ.......................................... ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุน้รายเดือนคร้ังแรก 
วนัท่ี...............................เดือน.....................................พ.ศ................................ 
 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัท่ีจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 

              ลายมือช่ือสมาชิก............................................................. 
 ลายมือช่ือพยาน................................................................ 
 ลายมือช่ือพยาน................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................................... 
 

การถือหุ้นรายเดอืน 
                     เงนิเดอืน                                                                                                              การถือหุ้นรายเดอืน 

ไม่เกิน      15,000  บาท                    1,000   บาท 
15,001  -  20,000   บาท                    1,200   บาท 
20,001  -  25,000   บาท                    1,400   บาท 
25,001  -  30,000   บาท                                   1,700  บาท 
เกินกวา่  30,001 บาทข้ึนไป                    2,000  บาท 

 
 
 
 



 
 

 
เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิก   (ประเภทสมาชิก สามญั) 

1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  ผูส้มคัร 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น ผูส้มคัร 
3.หนงัสือรับรองเงินเดือน  หรือ  สลิปเงินเดือน ๆ  ล่าสุด  ของผูส้มคัร(รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นท่ี) 
4.หนงัสือรับรองไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ  จ ากดั 

-------------------------------------------------------------------------------    
             สมาชิกสามญั     สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(1)  ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได ้ช าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3)  เป็นผูมี้คุณสมบติัเฉพาะขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

ก. เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  หรือลูกจา้งประจ า  หรือลูกจา้งชัว่คราว      หรือพนกังานราชการ ในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 
เขต 2  เขต 3 
ข. เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  หรือลูกจา้งประจ า  หรือลูกจา้งชัว่คราว      หรือพนกังานราชการ  ในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 24 
ค. เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  หรือลูกจา้งประจ า  หรือลูกจา้งชัว่คราว      หรือพนกังานราชการ  หรือพนกังานจา้ง  หรือพนกังานในหน่วยงานทางการศึกษา
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ ์
ง. เป็นบุคคลากรสงักดัส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  จงัหวดักาฬสินธุ ์
จ. เป็นขา้ราชการและบุคลากรสงักดัศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดักาฬสินธุ ์
 ฉ. เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมากาฬสินธุ์  จ ากดั 

(4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่สหกรณ์  คนละ  100  บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิก   (ประเภทสมาชิก สามญั) 
1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  ผูส้มคัร 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น ผูส้มคัร 
3.หนงัสือรับรองเงินเดือน  หรือ  สลิปเงินเดือน ๆ  ล่าสุด  ของผูส้มคัร(รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นท่ี) 
4.หนงัสือรับรองไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ  จ ากดั 

-------------------------------------------------------------------------------    
             สมาชิกสามญั     สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
(1)  ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได ้ช าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้งลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและไดช้ าระค่าหุน้ตามจ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 

คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3)  เป็นผูมี้คุณสมบติัเฉพาะขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

ก. เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  หรือลูกจา้งประจ า  หรือลูกจา้งชัว่คราว      หรือพนกังานราชการ ในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 
เขต 2  เขต 3 
ข. เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  หรือลูกจา้งประจ า  หรือลูกจา้งชัว่คราว      หรือพนกังานราชการ  ในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 24 
ค. เป็นขา้ราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  หรือลูกจา้งประจ า  หรือลูกจา้งชัว่คราว      หรือพนกังานราชการ  หรือพนกังานจา้ง  หรือพนกังานในหน่วยงานทางการศึกษา
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ ์
ง. เป็นบุคคลากรสงักดัส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  จงัหวดักาฬสินธุ ์
จ. เป็นขา้ราชการและบุคลากรสงักดัศูนยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดักาฬสินธุ ์
 ฉ. เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมากาฬสินธุ์  จ ากดั 

(4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสยัดีงาม 
(5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ให้แก่สหกรณ์  คนละ  100  บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีให้ถือวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

 

เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิกประเภทสมาชิก สามญั ( กรณโีอน) 
1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  ผูส้มคัร 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น ผูส้มคัร 
3.หนงัสือรับรองเงินเดือน  หรือ  สลิปเงินเดือน ๆ  ล่าสุด  ของผูส้มคัร (รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นท่ี) 
4.หนงัสือรับรองไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ  จ  ากดั 
5.หนังสือจากต้นสังกดัสหกรณ์เดิม  แจ้งขอโอนระหว่างสหกรณ์  พร้อมรายละเอยีดอายุการเป็นสมาชิก หุ้น หนี้ 
    รายละเอยีด การส่งช าระหนี้สหกรณ์เดิม เดือนละเท่าไหร่ 
6.หนังสือรับรองการช าระเงินย้อนหลงั  12  เดือน จากต้นสังกดัสหกรณ์เดิม (ผู้จัดการรับรองส าเนา) 
7.หนังสือรับรองหนี ้ธนาคารออมสิน และ ธนาคารทีม่ีภาระหนีปั้จจุบัน 

 
 

เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิกประเภทสมาชิก สามญั ( กรณโีอน) 
1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  ผูส้มคัร 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น ผูส้มคัร 
3.หนงัสือรับรองเงินเดือน  หรือ  สลิปเงินเดือน ๆ  ล่าสุด  ของผูส้มคัร (รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นท่ี) 
4.หนงัสือรับรองไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ  จ  ากดั   
5.หนังสือจากต้นสังกดัสหกรณ์เดิม  แจ้งขอโอนระหว่างสหกรณ์  พร้อมรายละเอยีดอายุการเป็นสมาชิก หุ้น หนี้ 
    รายละเอยีด การส่งช าระหนีส้หกรณ์เดิม เดือนละเท่าไหร่ 



6.หนังสือรับรองการช าระเงินย้อนหลงั  12  เดือน จากต้นสังกดัสหกรณ์เดิม (ผู้จัดการรับรองส าเนา) 
7.หนังสือรับรองหนี ้ธนาคารออมสิน และ ธนาคารทีม่ีภาระหนีปั้จจุบัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิกประเภทสมาชิก สามญั ( กรณโีอน) 
1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  ผูส้มคัร 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น ผูส้มคัร 
3.หนงัสือรับรองเงินเดือน  หรือ  สลิปเงินเดือน ๆ  ล่าสุด  ของผูส้มคัร (รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นท่ี) 
4.หนงัสือรับรองไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ  จ  ากดั 
5.หนังสือจากต้นสังกดัสหกรณ์เดิม  แจ้งขอโอนระหว่างสหกรณ์  พร้อมรายละเอยีดอายุการเป็นสมาชิก หุ้น หนี้ 
    รายละเอยีด การส่งช าระหนีส้หกรณ์เดิม เดือนละเท่าไหร่ 
6.หนังสือรับรองการช าระเงินย้อนหลงั  12  เดือน จากต้นสังกดัสหกรณ์เดิม (ผู้จัดการรับรองส าเนา) 
7.หนังสือรับรองหนี ้ธนาคารออมสิน และ ธนาคารทีม่ีภาระหนีปั้จจุบัน 

 
 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิก   (ประเภทสมาชิกสมทบ) 
1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  ผูส้มคัร 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น ผูส้มคัร (ทะเบียนบา้นอยูใ่นจงัหวดักาฬสินธ์ุ) 
*************************************************************************************** 

สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้ 
เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง  ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ท่ีไม่มีคุณสมบติัตามขอ้ 32 (3) 
(3) มีท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้นในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

  (4)  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี  มีนิสยัอนัดีงามเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
  (5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
  (6)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์   คนละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 
 

 
 



เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิก   (ประเภทสมาชิกสมทบ) 
1.ส าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรประชาชน  ผูส้มคัร 
2.ส าเนาทะเบียนบา้น ผูส้มคัร (ทะเบียนบา้นอยูใ่นจงัหวดักาฬสินธ์ุ) 
*************************************************************************************** 

สมาชิกสมทบ   สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัรเขา้ 
เป็นสมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ  และมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการต่าง  ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ท่ีไม่มีคุณสมบติัตามขอ้ 32 (3) 
(3) มีท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้นในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

  (4)  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี  มีนิสยัอนัดีงามเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
  (5) เป็นผูท่ี้จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
  (6)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์   คนละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียมแรก
เขา้น้ีใหถื้อวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
 


