
 
จนท. ........................................................ 
       (......................................................) 

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่สหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบ ......................................................... 
               (......................................................) 

เลขทะเบียนสมำชิก................................. 
วันที่อนุมัติ.............................................. 
เลขที่ใบเสร็จ .......................................... 

 

ใบสมัครสมาชิกประเภท สามัญ 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากดั 
          

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด        เลขที่ใบสมัคร ............................. 
 ข้ำพเจ้ำ............................................... นำมสกลุ.............................................. เลขประจ ำตัวประชำชน  
บ้ำนเลขท่ี.............................. หมู่............ ถนน........................................ แขวง/ต ำบล........................................... เขต/อ ำเภอ........................................... 
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท.์........................................... โทรศัพท์มือถือ.................................................. 
 ได้ทรำบข้อควำมในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำกัด โดยตลอดแล้วเห็นชอบในควำมมุ่งหมำยของสหกรณ์ฯ 
จึงขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯ นี้ และขอให้ถ้อยค ำเป็นหลกัฐำน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำ เกิดวันท่ี........... เดือน.............................. พ.ศ. ........................ อำย.ุ............ ปี 
สถำนภำพปัจจุบัน  โสด  หย่ำ  หม้ำย  สมรส ช่ือคู่สมรส........................................................... อำยุ............ปี  โทรศัพท.์.............................. 
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำ  ข้ำรำชกำร    ลูกจ้ำประจ ำ (สถ.)    ข้ำรำชกำร/พนักงำน    ลูกจ้ำงประจ ำ (อปท.) (ไม่รวมลูกจ้ำงตำมภำรกิจ) 
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง........................................................ ระดับ............................ หน่วยงำน........................................ เขต/อ ำเภอ................................... 
จังหวัด......................... เบอร์โทรศพัท์หน่วยงำน..................................... เงินเดือนปัจจุบนั..........................บำท  บรรจุรับรำชกำร (ว/ด/ป)................................ 
 ข้อ 3. ขณะนี้ข้ำพเจ้ำ  เป็นสมำชิกสหกรณ์อื่นๆ (ระบุ)..............................  ไม่ไดเ้ป็นสมำชิกสหกรณ์อื่น  เคยเป็นสมำชิกสมทบสหกรณ์ฯ
 ข้อ 4. กรณีสมาชิกใหม่ ข้าพเจ้าของแสดงความจ านง ช าระค่าสมัคร และค่าหุ้นแรกเข้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............. บาท (..................................) 
  4.1 ช ำระคำ่ธรรมเนียม 100 บำท  
  4.2 ช ำระซื้อหุ้นแรกเข้ำเป็นเงิน.......................บำท (ต้องไมต่่ ำกว่ำ 1 หุ้น/10 บำท และไมเ่กิน 500 หุ้น/5,000 บำท) 
 ข้อ 5. กรณีเคยลาออกหรือถูกให้ออกจากสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงช าระค่าสมัครและค่าหุ้นแรกเข้าภายหลังจากได้รับแจ้งมติ
คณะกรรมการด าเนินการว่าอนุมัติไห้เข้าเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว (โดยสหกรณ์ฯ จะให้เลขสมาชกิต่อเมื่อได้รับช าระค่าสมัครและค่าหุ้นแรกเข้าแล้ว) 

5.1 ค่ำธรรมเนียม  300 บำท  
  5.2 ประสงค์ซื้อหุ้นแรกเข้ำเป็นเงนิ.......................บำท (ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 1 หุ้น/10 บำท และไม่เกิน 500 หุ้น/5,000 บำท) 
 ข้อ 6. ส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ (ไม่ต่ ำกว่ำข้อก ำหนดของอัตรำเงินเดือน รำยละเอียดหน้ำ 3 ) 
   300 บำท      500 บำท      700 บำท      900 บำท    1,100 บำท    1,300 บำท    1,500 บำท 
   1,700 บำท    1,900 บำท   2,100 บำท    มำกกว่ำ 2,100 แต่ไม่เกิน 10,000 บำท (ระบุ........................... บำท) 
 ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำได้เป็นสมำชิกฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมและขอร้องให้ผูบ้ังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยเงินได้รำยเดือนหรือค่ำจ้ำงรำยเดือนของ
ข้ำพเจ้ำ เมื่อได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์ฯ โปรดหักจ ำนวนเงินค่ำหุ้นสะสมรำยเดือนและจ ำนวนเงินงวดช ำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น         
จำกเงินไดร้ำยเดือนหรือค่ำจำ้งรำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อจ่ำยเมื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย 
 ข้อ 8. ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ทุกประกำร และแนบส ำเนำเอกสำรประกอบกำรสมัคร ดังนี ้
 ผู้รับโอนประโยชน์ จ ำนวน 1 ชุด      หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงิน      ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร/พนักงำนท้องถิ่น      ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  
 ส ำเนำหน้ำแรกสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำร (กรุงไทย หรือ ธกส.)      ส ำเนำใบช ำระเงินผำ่นธนำคำร ส ำหรับคำ่สมคัรและคำ่หุ้นแรกเขำ้ (ส่วนของลกูค้ำ) 

(โปรดแนบเอกสารตาม ข้อ 8.ให้ครบทุกรายการ หากไม่ครบรายการใดรายการหนึ่ง สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเป็นสมาชกิ) 
 

  
           ลงชื่อ ...................................................................... ผู้สมคัร      
                  (.......................................................................) 
 

หน.ฝ. / ผช.ผจก. สหกรณ์ฯ 
 
 

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

(ส าหรับผู้อนุมัติสหกรณ์ฯ)                             อนุมัต ิ
 

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

 

 

 

รูปภาพ 1 นิว้ 

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำของผู้สมัครระดบัหัวหน้ำส่วน 
(กรณีสูงกว่ำระดับช ำนำญกำร ไม่ตอ้งให้ผู้บังคับบัญชำรับรอง) 

ข้ำพเจ้ำ...................................................................... ต ำแหน่ง........................................... 
ได้ตรวจสอบข้อควำมใบสมัครข้ำงต้นแล้วขอรับรองว่ำเป็นจริงทกุประกำร 

ลงชื่อ................................................................................... ผู้รับรอง 
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การแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

  ข้ำพเจ้ำ ..........................................................................................  สมำชิกทะเบียนที่ .................................................... 
 ข้ำรำชกำร    ลูกจ้ำงประจ ำ (สถ.)    ข้ำรำชกำร/พนักงำน   ลูกจ้ำงประจ ำ (อปท.) (ไม่รวมลูกจ้ำงตำมภำรกิจ)  
 นำยก          รองนำยก                ที่ปรึกษำฯ              เลขำนุกำรฯ          สมำชิกสภำ 

  พนักงำนรำชกำรในสังกัด สถ.    พนักงำนจ้ำงในสังกัด อปท. (ระบุ.......................................................................................................) 
  เป็นบุคคลในครอบครัวสมำชิกสำมัญ ช่ือ-สกุล ............................................................................ สมำชิกเลขท่ี.......................................... 
     ในฐำนะ  บิดำ/มำรดำ    คู่สมรส    บุตร (บรรลุนติิภำวะ) 

สังกัด อปท. ....................................................................................... อ ำเภอ ............................................... จังหวัด .................................................................. 
ขอแสดงเจตนำตั้งผู้รับโอนประโยชน์ในเรื่อง เงินค่ำหุ้น เงินรับฝำก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใดบรรดำที่สมำชิก
ผู้ตำยมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ที่สหกรณ์ต้องจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ ดังต่อไปนี้ 

1. ขอมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำกัด ตำมภำระผูกพันที่มีต่อกัน ส่วนที่เหลือขอมอบให้ 
 ล ำดับที่ 2 ...................................................................... ควำมสัมพันธ ์............................. จ ำนวน................... เปอร์เซ็นต์ 
  เลขประจ ำตัวประชำชน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........................................... 
 ล ำดับที่ 3 ...................................................................... ควำมสัมพันธ ์............................. จ ำนวน................... เปอร์เซ็นต์ 
  เลขประจ ำตัวประชำชน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........................................... 

ล ำดับที่ 4 ...................................................................... ควำมสัมพันธ ์............................. จ ำนวน................... เปอร์เซ็นต์ 
  เลขประจ ำตัวประชำชน  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........................................... 
 

          ลงชื่อ ............................................................ ผู้แสดงเจตนำ 
                  (..........................................................) 
 

หมายเหตุ :  
1. ให้จัดท ำหนังสือตั้งผูร้ับโอนประโยชน์เป็น 3 ชุด เก็บรักษำไว้ท่ีสมำชกิ 1 ชุด ที่ หน่วยงำน 1 ชุด และให้ส่งหนังสือแต่งตั้ง 

ผู้รับโอนประโยชน์ไปยังส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำกัด 1 ชุด เพื่อเก็บไว้ในแฟ้มประวัติสมำชิกต่อไป 
2. ให้ระบุชื่อผู้รับโอนประโยชน์บุคคลหนึ่งหรือหลำยคน หำกจะเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ับโอนประโยชน์ในภำยหลังให้ท ำหนังสือ 

แต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ข้ึนใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับประโยชนแ์ทนฉบับเดิมตำมแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรปกครอง 
ท้องถิ่น จ ำกัด ก ำหนดส่งถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะถือว่ำหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ครั้งหลังสุดเป็นฉบับที่สมบูรณ์ 

3. กำรขูด เตมิ หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงอย่ำงอื่นในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ใหล้งลำยมือช่ือก ำกับไว้ และให้พยำนทั้งสองคน 
ลงลำยมือช่ือก ำกับไว้ในฐำนะพยำนด้วย 

4. ผู้รับโอนประโยชน์จะลงลำยมือช่ือในหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์และหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์เพื่อ    
เป็นพยำนหรือรบัรองข้อควำมในหนังสือท่ีตนเองมีส่วนได้เสียดังกลำ่วมิได้ 
******************************************************************************************************************************* 
 ข้ำพเจ้ำ ..........................................................................และ ........................................................................ขอรับรองว่ำ 
ขณะที่ผู้แสดงเจตนำได้ท ำหนังสอืฉบับนี้ ผู้แสดงเจตนำมีสตสิัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประกำร และได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำขำ้พเจ้ำ 
 
          ลงชื่อ ......................................................... พยำน   
              (........................................................) 
 

  ลงชื่อ ......................................................... พยำน   
         (........................................................) 
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กรณีขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 

 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอโอนสมำชิกจำกสหกรณ์..........................................................................................................................     
มำเป็นสมำชิกของสหกรณ์  ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำกัด พร้อมกันนี้ได้แนบ ส ำเนำค ำสั่งย้ำยมำด้วยแล้ว จ ำนวน 1 ชุด  
หำกข้ำพเจ้ำได้โอนเป็นสมำชิกของสหกรณ์แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ มติ ค ำสั่งของสหกรณ์ทุกประกำร และขอให้ข้อมูล  
รำยละเอียดเพื่อด ำเนินกำร ดังนี ้

 ข้ำพเจ้ำ ..................................................................... ต ำแหน่ง ................................................... สังกัด........................................
ทะเบียนสมำชิกเลขท่ี......................... เข้ำเป็นสมำชิกเมื่อวันท่ี ...................................รวมอำยุกำรเป็นสมำชิก ...............ปี.............เดือน (............งวด) 

 

ภาระผูกพันกับสหกรณ์เดิม 
ทุนเรือนหุ้น เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ เงินกู้ฉุกเฉิน อื่นๆ 

     
 

 
 
              ลงช่ือ .......................................................... ผู้ขอโอน/ผู้สมัคร 
          (..........................................................) 
 

 

อัตราเงินเดือน จ านวนหุ้นต่อเดือน (หุ้น) จ านวนเงินต่อเดือน (บาท) 
       10,000 บำทลงมำ 30 300 

10,001 บำท – 15,000 บำท 50 500 
15,001 บำท – 20,000 บำท 70 700 
20,001 บำท – 25,000 บำท 90 900 
25,001 บำท – 30,000 บำท 110 1,100 
30,001 บำท – 35,000 บำท 130 1,300 
35,001 บำท – 40,000 บำท 150 1,500 
40,001 บำท – 45,000 บำท 170 1,700 
45,001 บำท – 50,000 บำท 190 1,900 

      50,000 บำท ขึ้นไป 210 2,100 
 

* สมำชิกสำมำรถสง่ค่ำหุ้นได้เกินอัตรำเงินเดือน แต่ไม่เกิน 10,000 บำท ต่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 


