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ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากดั 

 
                                                                                              เขียนที…่……………..………………………..… 

        วนัที่……………………………………………... 
เรียน     คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยก์รมโยธำธิกำร  2529  จ ำกดั 
  ขำ้พเจำ้………………………………….………….นำมสกุล………………..……..…….…………..
อยู่บำ้นเลขที่……….หมู่ที…่…ถนน………….……..แขวง/ต ำบล……….……..….…เขต/อ ำเภอ…….…..……………
จงัหวดั………………....……..โทรศพัท(์บำ้น)………….……….………โทรศพัท(์ที่ท  ำงำน)…………….……….….. 
ไดท้รำบขอ้ควำมในขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยตลอดแลว้   และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  จึงขอสมคัรเขำ้ 
เป็นสมำชิกของสหกรณ์  และขอให้ถอ้ยค ำเป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี.- 
  ขอ้ 1.  ขำ้พเจำ้มีอำยุ……………….ปี  (เกดิวนัที่……….เดือน……………พ.ศ………………) 
  ขอ้ 2.ขำ้พเจำ้เป็น     ขำ้รำชกำร     ลูกจำ้งประจ ำ     พนกังำนรำชกำรในต ำแหน่ง…………………...... 
บรรจุเมื่อ…….……….….แผนก/ฝ่ำย…..………………กอง/ส ำนกั……………………..กรม…………………………
ไดร้ับเงินเดือน……………...บำทและเงินค่ำครองชีพ………..……..บำทรวมเงินไดร้ำยเดอืน.…………………..บำท 
ช่ือธนำคำรที่เขำ้เงินเดือน……………………..สำขำ…………………………….เลขที่บญัช…ี……………………….. 
  ขอ้ 3.  ถำ้ขำ้พเจำ้ไดเ้ขำ้เป็นสมำชิกในขั้นน้ี ขำ้พเจำ้ขอแสดงควำมจ ำนง ส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนต่อ 
สหกรณ์ฯ  ในอตัรำเดือนละ……………………………..บำท**  (มูลค่ำหุ้นละ   10.-  บำท ) 
  ขอ้ 4.  ขำ้พเจำ้ขอแถลงรำยกำรหน้ีสินทั้งหมด  ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยู่ดงัต่อไปน้ี 
(แสดงขอ้ควำมละเอยีดของแต่ละรำย   คือ   ช่ือ   และส ำนกังำนของเจำ้หน้ี   วนัเป็นหน้ี   จ  ำนวนหน้ีสินตั้งแต่แรก   
อตัรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี  หลกัประกนัที่ให้ไว ้ จ  ำนวนตน้เงินคงเหลือ  จ  ำนวนดอกเบี้ยคำ้งช ำระและเป็นหน้ีสิน 
เพื่อกำรใดให้ครบทุกรำย) 
  (1)………………………………….…………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….  
  (2)…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….  
  ขอ้ 5.  ถำ้ขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิก   ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะขอกูเ้งินของสหกรณ์    เพื่อช ำระหน้ี     
ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยู่ด ัง่กล่ำวในขอ้  4.  นั้น  เป็นจ ำนวน…………………………บำท  (…………………………………..) 
 

  **  อย่ำงนอ้ยตอ้งเป็นไปตำมอตัรำซ่ึงก  ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  แต่ถำ้จะแสดงควำมจ ำนงสูงกวำ่ 
อตัรำที่ก  ำหนดไว ้ (โดยไม่มีเศษของสิบบำท)  กไ็ด ้
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ในกรณีที่มีหน้ีสินอยู่   แต่ไม่ประสงคข์อกูเ้พื่อช ำระหน้ีสินนั้น   หรือขอกูน้อ้ยกวำ่จ  ำนวนหน้ีสินนั้น 
ขำ้พเจำ้ขอช้ีแจงเหตุผล   ดงัต่อไปน้ี.-………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ขอ้ 6.  ถำ้ขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิก  ขำ้พเจำ้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชำ  หรือเจำ้หนำ้ที่ทีจ่่ำยเงิน 
ไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้  เมือ่ไดร้ับมอบหมำยจำกสหกรณ์    โปรดหกัจ ำนวนเงินค่ำหุ้นรำยเดือน และจ ำนวนเงินงวด  
ช ำระหน้ี  ซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ  นั้น  จำกเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้เมือ่จ่ำยเพื่อส่งสหกรณ์ฯ   ดว้ย 
  ขอ้ 7.  ขำ้พเจำ้สัญญำวำ่  ถำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ตกลงให้ขำ้พเจำ้เขำ้เป็นสมำชิกไดข้ำ้พเจำ้ 
จะลงลำยมือช่ือในทะเบียนสมำชิก     ท ั้งช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้     และเงินค่ำหุ้นตำมขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์ฯ 
ให้เสร็จภำยในวนัที่ซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำร   จะไดก้  ำหนดกำรช ำระจ ำนวนเงินดงักล่ำวน้ี  ขำ้พเจำ้ยินยอม 
และขอร้องให้ปฏิบตัิตำมควำมในขอ้ 6.  ดว้ย 
  ขอ้ 8.  ถำ้ขำ้พเจำ้ไดเ้ป็นสมำชิก    จะปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบั    ระเบียบกำรและมติของสหกรณ์ฯ 
ทุกประกำร 
 
        ลงช่ือ……………………………………………. 
                   ผูส้มคัร 
 

 
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำในต ำแหน่งไม่ต  ่ำกวำ่หวัหน้ำงำน 

 

(ถำ้ผูส้มคัรเป็นขำ้รำชกำรในต ำแหน่งไม่ต  ่ำกวำ่ระดบัช ำนำญกำร ช ำนำญงำน  ไม่ตอ้งมีค  ำรับรอง) 
 
         เขียนที่………………………………….. 
 

        วนัที่……………………………………………... 
 

  ขำ้พเจำ้…………………………………………….ต ำแหน่ง…………………………………………. 
แผนก/ฝ่ำย………………………………..กอง/ส ำนกั…………………………………กรม…………………………… 
ขอรับรองวำ่   ตำมควำมรู้เห็นของขำ้พเจำ้   และตำมที่ขำ้พเจำ้ไดส้อบสวนขอ้ควำมซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัร 
ขำ้งบนน้ี  เป็นควำมจริงทุกประกำร  ท ั้งผูส้มคัรเป็นผูม้ลีกัษณะถูกตอ้งตำมที่ก  ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
ขอ้ 4.  และสมควรเขำ้เป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯ  น้ีได ้
 
        (ลงช่ือ)…………………………………………. 
                ผูบ้งัคบับญัชำ 
 



 
 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากดั 

 

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

            วนัที่........................................................... 
 

  ขำ้พเจำ้............................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรพัย  ์
กรมโยธำธิกำร  2529  จ  ำกดั เลขทะเบียนสมำชิก............... .....................อยู่บำ้นเลขที่........................... 
ถนน...........................................ต  ำบล/แขวง....................................อ  ำเภอ/เขต..................................... 
จงัหวดั...........................................ขอแสดงเจตนำตั้งผูร้ับโอนประโยชนซ่ึ์งขำ้พเจำ้มีสิทธิที่จะไดร้บั 
จำกสหกรณ์ออมทรพัยก์รมโยธำธิกำร  2529  จ  ำกดั   โดยหนงัสือน้ีวำ่  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ถึงแกก่รรม 
ในระหวำ่งเป็นสมำชิกสหกรณ์น้ี  ขำ้พเจำ้ประสงคใ์ห้จ่ำยเงินที่ขำ้พเจำ้มีสิทธิที่จะไดร้ับจำกสหกรณ์ 
ออมทรัพยก์รมโยธำธิกำร  2529  จ  ำกดั  ให้แกบุ่คคลรวม.................คน  ดงัมรีำยช่ือต่อไปน้ี 
  1...................................................................ให้ไดร้ับ............................................... 
ซ่ึงมีภูมิล  ำเนำอยู่บำ้นเลขที่......................ถนน...............................ต  ำบล/แขวง............................... .... 
อ ำเภอ/เขต........................จงัหวดั..........................โทรศพัท.์..................เกีย่วขอ้งเป็น........................ 
  2...................................................................ให้ไดร้ับ...............................................  
ซ่ึงมีภูมิล  ำเนำอยู่บำ้นเลขที่......................ถนน...............................ต  ำบล/แขวง................................... 
อ ำเภอ/เขต........................จงัหวดั..........................โทรศพัท.์..................เกีย่วขอ้งเป็น.................. ...... 

3...................................................................ให้ไดร้ับ............................................... 
ซ่ึงมีภูมิล  ำเนำอยู่บำ้นเลขที่......................ถนน...............................ต  ำบล/แขวง............................... .... 
อ ำเภอ/เขต........................จงัหวดั..........................โทรศพัท.์..................เกีย่วขอ้งเป็น........................ 
 

(ลงช่ือ)...................................ผูท้  ำหนงัสือตั้งผูร้ับโอนประโยชน ์
(..............................................) 
 

(ลงช่ือ)...................................พยำน 
(..............................................) 
ต ำแหน่ง.................................. 
 

(ลงช่ือ)...................................พยำน 
(..............................................) 
ต ำแหน่ง.................................. 



หมำยเหต ุ1.จะระบุช่ือผูร้ับโอนประโยชนไ์วห้ลำยคนกไ็ดแ้ต่ตอ้งก  ำหนดล ำดบัไดใ้ห้ชดัเจนดว้ย  
                 2.กำรเปลี่ยนแปลงผูร้ับโอนประโยชน ์ท ำไดโ้ดยกำรท ำหนงัสือกำรตั้งผูร้ับโอนประโยชนฉ์บบัใหม่แทน
ฉบบัเดิม 
                 3.ให้มอบหนงัสือกำรตั้งผูร้ับโอนประโยชนไ์วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนี้สหกรณอ์อมทรพัย์กรมโยธาธกิาร  2529  จ ากดั 
       เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด   
                                            วันท่ี................เดือน.........................................พ.ศ........................... 
   ข้าพเจ้า....................................................................................อายุ...............ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเทขท่ี............................ 
หมู่ท่ี...............    ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..........................................................ต าบท/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................
สังกัดกระทรวง....................................................แทะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จ ากัด  เทขทะเบียนสมาชิก.............................. 
มีความประสงค์ให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าหักเงินแทะส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จ ากัด ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก  จึงมีหนังสือให้
ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด  แทะหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า ได้แก่
................................................................................................................................ ดังนี้ 

  ข้อ 1.  ข้าพเจ้ายินยอมให้(หน่วยงาน (1)...................................................... .................ซึง่เป็นหน่วยงานต้นสงักัดของขา้พเจ้าหัก
เงินเดือน หรือเงินค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินปันผทจากสหกรณ์   หรือเงินเฉที่ยคืนจากสหกรณ์  หรือ
เงินอื่นใด  ท่ีถึงก าหนดจ่ายให้แก่ข้าพเจ้านั้น   น ามาเพื่อช าระหนี้แทะ/หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ   2529   จ ากัด    
(อาทิค่าหุ้น  หนี้เงินกู้  หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน  เงินฝาก แทะอื่นๆ  (ถ้าหากมี)  ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จ ากัด  ตามจ านวนท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด   แจ้งไปจนกว่าหนี้แทะ/หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าหักเงิน
ดังกท่าว แทะส่งเงินท่ีหักไว้นั้น ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จ ากัด โดยพทัน แทะการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจถอนคนืได ้ 
เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด  ให้ความยินยอมเป็นทายทักษณ์อักษร 
  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น  หรือทาออกจากราชการ  หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด  แทะส่วนราชการท่ีสังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรับทราบ
ค าสั่งเพื่อให้ส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินเดือน  หรือค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินปัน
ผทจากสหกรณ์  หรือเงินเฉที่ยคืนจากสหกรณ์  หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น  เพื่อช าระหนี้แทะ/หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด ตามรายการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด  แจ้งไปจนกว่าหนี้  แทะ/หรือภาระผูกพันนั้น   
จะระงับสิ้นไป   เช่นเดียวกับท่ีหน่วยงาน     ต้นสังกัดเดิมของข้าพเจ้าด าเนินการได้เช่นเดียวกัน  หากข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือ
ทาออกจากราชการ  หรือต้องออกจากราชการ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ โดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด  แทะส่วน
ราชการอื่นท่ีสังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรับทราบค าสั่ง  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการใหม่ท่ีข้าพเจ้าสังกัดด าเนินการหักเงินแทะส่ง
เงินเพื่อช าระหนี้แทะ/หรือภาระผูกพันท่ีมีต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จ ากัด    ได้เช่นเดียวกัน  
  อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบดีแท้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกท่าวของข้าพเจ้า  หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน   
หรือค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินปันผทจากสหกรณ์  หรือเงินเฉที่ยคืนจากสหกรณ์  หรือเงินอื่นใด          
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์    กรมโยธาธิการ  2529  จ ากัด  ก่อนเปน็อนัดบัแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากรแทะการหักเงินเข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเที้ยงชีพ  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแทะกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม  ซึ่งเป็นไปตามความ ในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์   (ฉบับท่ี 2 
)2553 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความแทะถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแท้ว
ถูกต้องแทะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงทงทายมือชื่อไว้เป็นหทักฐาน 
  หนังสือนี้ท าขึ้น  3  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับท่ี  1  เก็บไว้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  ได้แก่
(1).............................................. ฉบับท่ี  2  เก็บไว้กับตัวข้าพเจ้าแทะฉบับท่ี  3   ส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จ ากัด  ไว้เป็นหทักฐาน 
 
 

 ทงช่ือ.....................................................................ผู้ให้ค ายินยอม                                                           
       (....................................................................) 
 
 
 

 ทงช่ือ....................................................................คู่สมรสให้ความยินยอม                                                           
       (....................................................................) 
 
 
 

ทงช่ือ...................................................................พยาน                                                            
      (......................................................................) 
 

 
ทงช่ือ...................................................................พยาน                                                            

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

 

หมายเหตุ  “(1)” หมายถึงส่วนราชการสังกัด(ระบุให้ชัดเจน) 
1.กรมโยธาธิการแทะผังเมือง       2.กรมทางหทวงชนบท 
3.กรมธุรกิจพทังงาน                 4.ส านักงานปทัดกระทรวงพทังงาน 
5.กรมทรัพยากรน้ า                  6.กรมทรัพยากรน้ าบาดาท 
7.อื่นๆ 
สมาชิกท่ียื่นกู้ จะต้องท าหนังสือฉบับนี้  จ านวน  3  ฉบับ 
ผู้ค้ าประกัน จะต้องท าหนังสือฉบับนี้  จ านวน  1  ฉบับ   
    


