
 

  
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 

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

 
 
 
 

เลขทะเบียน........................... 
 

วันที่...................เดอืน............................................พ.ศ........................... 

ข้าพเจ้า นาย/ นาง / น.ส...................................................................................................................................... 
เกิดวันที่.....................เดืือน....................................พ.ศ.....................อายุ..................ปี   หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

สถานภาพ โสดืืืืืหย่าืืืืืหม้ายืื สมรส 

ช่ือคู่สมรส...........................................................................เป็นสมาชิก สอ.พช. เลขทะเบียน.....................................ปัจจุบันอยู่ 
บ้านเลขทืี่............................หมู่ ท่ี………………….ถนน..................................................แขวง/ต าบล.................................................................... 
เขต/อ าเภอ...........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์ .................................................  
โทรศัพท์ ........................................................มืือถืือ...................................................... Email…………….………………………………………. 
ได้ทราบข้อความในขื้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพืัฒนาชุมชนื จ ากัด โดยตลอดแล้ว และเหื นชอบใน 
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ จึงขอสมืัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และขอใหื้ถ้อยค าเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าเป็น 
           ข้าราชการ /ืืลูกจ้างประจ า  ื เืจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
    ืืืืืืืข้าราชการบ านาญ /ืืลูกจ้างบ าเหน จรายเดือน กืรมการพัฒนาชุมชน  ื

ข้อ 2. ต าแหน่งปัจจุบัน...........................................................กลุ่มงาน............................................................. 
ระดับ................................................ สังกัด ส านัก/กอง/ศูนย์ ........................................................... 
อ าเภอ..............................................................จังหวัด.......................................................................................... 

ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน เดือนละ..................................................บาท 
ข้อ 4. ข้าพเจ้าไม่เป็นสมาชิกสหกรณื์ออมทรัพย์อ่ืนใด 
ข้อ 5. ข้าพเจ้า ืืเป็นสมาชิกแห่งน้ีมาแล้ว และได้ลาออกเมืื่อ......................................................... 

เพราะเหตุ ................................................................................................................................................ 
ืืไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาก่อน 

ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกในชืั้นน้ี ข้าพเจา้ื ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าหืุ้น เดือนละ 
...............................................บาท ต่อสหกรณ์ฯ ตืามอัตราซ่ึงก าหนดไวใ้นข้อบังคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 6 

ข้อ 7. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้้าพเจ้้าย้ินยอมให้้ผู้้บ้ังค้ับบ้ัญชาหร ้อเจ้้าหน้้าที่ผู้้จ้ ายเง้ิน
ได้รายเด อนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณฯ์ หักเงินได้รายเด อนเพ ่อช าระตามพันธะที่ข้าพเจา้มี
อยู ต อ สหกรณ์ 

ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดำเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ 
ข้าพเจ้าจะช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุ้นครั้งแรกต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร จภายในวันซ่ึงเงินได้รายเดือน 
ของข้าพเจื้าได้รับในคราวต่อไปืและจักปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ  

(ลงชืื่อ)...........................................................................................ผู้สมัคร 
( ) 

รืูปถื่าย 
ขนาด 1.5 นืิว้ื 



ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาในต าแหน งไม ต่ ากว าผู้อ านวยการกอง 
(ถ้าผู้สมัครเป็นข้าราชการบ านาญหร อเคยรับราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหร อลูกจ้างท่ีรับบ าเหน็จรายเด อนจากกรมการ

พัฒนาชุมชน้ ให้ตัวแทนสหกรณ์หร อผู้แทนสมาชิกเป็นผู้รับรอง) 

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

ข้าพเจ้า นาย/ นาง / น.ส................................................................................................. ................................ 

ต าแหน่ง.................................................. ..........................สังกืัด ส านัก/กอง/ศูนย์.. ..................................... ...................... .......... 

จังหวัด................................................... ........................ กรมการพัฒนาชุมชน  ขอรับรองว่า  ตามความรู้เห น ของข้าพเจ้า 
และตามที่ข้าพเจ้าได้สอบสวนความ ซ่ึงผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครน้ี เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มี
คุณสมบัติถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32  และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของ สหกรณ์น้ีได้ 

ลงชืื่อ............................................................................ ผู้รับรอง 

(..................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................... 

.................../................./................ 

เอกสารประกอบในการสมัครเข้าเปน็สมาชิก 

  
  

    

เอกสารล าดับที ่1-2 และ 4 โปรดรับรองส าเนาถกูตอง 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ืผู้สมัคร ไม่เคยเป็นสมาชิก / เืคยเป็นสมาชิกมาก่อน (ลาออกเมืื่อ............................................. 
ดื้วยสาเหตุ............................................................) และมีคุณสมบตัคิรบถ้วนตามขื้อบังคับ เห นควรรับเข้าเป็นสมาชิก 

ลงชืื่อ.............................................................................เจ้าหน้าทีื่สหกรณ์ 
(.................................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................... .. 
.............../….........../.............. 

    

ม้ี










1. ส าเนา บัตร ประจ า ตวัประชาชนหรือ ส าเนา บัตร ประจ าตัว ข้าราชการ
2. ส าเนา ทะเบียนบื้ านของผู้สมัคร
3. หนังสืื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์
4. ส าเนา ทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนา บัตรประ จ าตัว ของผู้รบัโอนประโยชน์
5. รูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิว
6. หนังสื อให้คาํ ยินยอมหักเงินเดอืนหรอืเงินอื� น

7. อืน่ ๆ (ระบุ)..........................................................................................





ทะเบียนรับเลขที่..................... 
วันที่........................................ 

 
หนังส อตั้งผู้้ร้ับโอนประโยชน์ (แบบทั่วไป) 

วันทืี่.............เดือน...................................พ.ศ. ..................  

ืืืข้าพเจ้า................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน
…ื…….........................เลขประจ าตัวประชาชน......................................................ต าแหน่ง................................................................................ 

วัน/เดือน/ปีเกิด.................................... อายืุ...........ปืี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขที่…...............หมู่ที่….............ซอย...................................หมู่บ้าน...........................ถนน................................ตำบล/แขวง............................... 
อ าเภอ../เขต.................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณียื์…………….…….  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขทืี่........................ หมู่ทีื่..........ซอย...................................หมู่บ้าน........................ 
ถนน...................................ต าบล/แขวง….........................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณียื์…….……...………โทรศัพท์บ้าน……………………………โทรศัพท์มือถือ................................
ขอแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด โดยหนังสือนี้ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมในระหว่างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ 

ข้าพเจ้าประสงค์ให้ 
จ่ายเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ได้แก่ เงินค่าหุ้นื เงินสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการท าประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประโยชนื์อื่นใดอันพึงได้รับจาก
สหกรณ์ หลังจากหักหนี้สินต่างๆ  ที่มีภาระผูกพันอยู่กับสหกรณื์ ให้แก่บุคคลรวม................คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

ท่ี 
ช ่อ – สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ความ 
สัมพันธ์ 

ท่ีอยู้ ปัจจุบันท่ีสามารถติดต อได้้ 
(โดยละเอียด) 

ให้ได้้รับ 
ร้อยละ(%

) 
 

 
 

 
ท่ีอยู ........................................................................................ 
……………………..……………………….………………………………….. 
โทรศัพท้์...................................................... 

 

 
 

 
 

ท่ีอยู ....................................................................................... 
.............................................................................................. 
โทรศัพท้์.................................................... 

 

 
 

 
 

ท่ีอยู ......................................................................................... 
…………………………………....…………………………..…………………. 
โทรศัพท้์.................................................. 

 

 
 

 
 

ท่ีอยู ........................................................................................ 
………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท้์.................................................... 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการกำหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระทำ
ขึ้นในขณะที่ขื้าพเจ้ามีสติสืัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการและขอยกเลิืกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านืี้

ทุกฉบับ (หากพืึงมี)   และให้ใช้ความตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้แทน 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

ลงชื่อ .............................................................. สมาชิกผู้แสดงเจตนา 
ลงชืื่อ............................................................พยาน 

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

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

หมายเหตุ้ 1.  กรณีที่มีการแก้ไข  ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง (ห้ามขูดลบ หรือใชื้ น้ ายาลบคำผิด) 
2.  พยานต้อง 

2.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
2.2 พยานต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือฉบับนี้ 

2.3   ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลหูหนวก เป็นใบื้ หรือจักษุบอด  ทั้ง 2 ข้าง 



 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
หนังสือให้ค ายินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน 

 

          เขียนท่ี.................................................................. 
วนัท่ี..................................................................................... 

 

พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ โดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 
  มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งใน

สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหน้าท่ีอยูห่ักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระ
หน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วยงานนั้นหกั
เงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
   การหกัเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งหกัให้สหกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหัก
ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ดว้ยการประกนัสังคม 
   อาศัยอ านาจตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 ขา้พเจา้......................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั  ปัจจุบนัเป็นราชการ ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ 
ในสังกดักรมการพฒันาชุมชน หรือในหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 
จึงท าหนงัสือให้ค  ายินยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ดงัน้ี 
   1. ขา้พเจา้ยินยอมให้กองคลงั กรมการพฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น  ๆ ตามท่ี
ผูใ้ห้ค  ายินยอมปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้                 
มีสิทธิไดรั้บเพ่ือช าระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจ าเดือน หรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
ให้กบัสหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกว่าหนีห้รือภาระผูกพนันั้นจะระงับส้ินไป 
   2. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือให้ค  ายินยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั จะให้ความยินยอม 
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