
 
 
 

คําแนะนําการสมัครสมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการกรมสรรพสามิต จํากัด 

 
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามท่ีสหกรณ์ฯ กําหนดและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องปฏิบัติดังน้ี 

(1)  กรอกรายละเอียดใบสมัคร หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอ่ืนๆ หนังสือต้ังผู้รับ
โอนประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด ตามแบบที่สหกรณ์
กําหนด 

(2)  แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่กรมสรรพสามิตออกให้ และสําเนาทะเบียนบ้าน 
(3)  สําเนาสัญญาจ้าง หรือสําเนาคําสั่งแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งของพนักงานราชการ 

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ให้ชําระตามเวลาที่สหกรณ์กําหนด 
3. พนักงานราชการของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ถือหุ้นตามระเบียบฯ   

ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2537  
4. ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อ่ืนย่ืนใบสมัคร ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ   

กรมสรรพสามิต จํากัด เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด 
โทรศัพท์ 0 2241 5600-19 ต่อ 51250  
โทรสาร 0 2668 2406  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ใบสมัครสมาชกิสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการกรมสรรพสามิต จํากัด 

 

                    เขียนที่ ……………….…………………...………………..... 
                 วันที่………………………………...…….……………..….. 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด 
 

  ข้าพเจ้า…………………………………...….……... นามสกุล ......................................................................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ...................................................... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่........................... 
หมู่ที…่.…... ซอย................................... ถนน.....………………………......…… ตําบล/แขวง.…….....….……......……………....  
อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด……………….………………….. โทรศัพท์............................................... 
ที่อยู่ติดต่อสะดวก บ้านเลขที่.................. หมู่ที่...............ซอย........................................ถนน....................................... 
ตําบล/แขวง.…….....………………………... อําเภอ/เขต ………………………....……..…. จังหวัด …………...….…………………. 
โทรศัพท์ .............................................. ได้เข้าใจข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด    
โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์น้ี จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และขอให้ถ้อยคําเป็นหลักฐาน 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1  ข้าพเจ้ามีอายุ …………….. ปี  (วัน/เดือน/ปีเกิด ………………….……………...........….…....….….) 
ข้อ 2  ข้าพเจ้าเป็นพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี     

รับราชการต้ังแต่วันที่..................................................... พ้นจากราชการต้ังแต่วันที่................................................... 
ขณะนี้ดํารงตําแหน่ง...................................................................... สังกัด................................................................... 
ได้รับเงินได้รายเดือน ………………………………………… บาท 

ข้อ 3  ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชกิในสหกรณ์อ่ืนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
ข้อ 4  ข้าพเจ้าจะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจํานวนหน่ึงร้อยบาท ตามเวลาที่สหกรณ์กําหนด 

และขอแสดงความจํานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราเดือนละ …………………………… บาท (มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท)  

ข้อ 5  ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบํานาญ ให้สหกรณ์ และให้
เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนหักจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือน และจํานวนเงินงวดชําระหน้ีเพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 

ข้อ 6  ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบ จักปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์     
ทุกประการ  
      ....................................................................... 
      (………………....................………………………….) 
                  ผู้สมคัร 

 
 

 
 
 

สมาชิกสมทบสมาชิกสมทบ  
เลขทะเบียนท่ี.................... 



 
 
 

คํารบัรองของผู้บังคับบญัชา 
 
                    เขียนที่ ……………….………………………………………. 

                                                                           วันที…่……………………………………………………… 
 

          ข้าพเจ้า …………………………………………………………. ตําแหน่ง ………………………………………..……..…. 
สังกัด …………….…………………………………….……. ขอรับรองว่า ตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ข้าพเจ้าได้
สอบสวนข้อความซึ่งผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนน้ี เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะ
ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 48/2 และสมควรเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 

 
 

        ……………………………….......…………………. 
        ผู้รับรอง 

 
 
 

 
 
 

มติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 

ครั้งที่.......................วันที่............................................... 
 
 

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

หนังสือให้คํายินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนๆ 
 

       เขียนที่ ..................................................................... 
                วันที่ .......................................................................... 
 
       อาศัยความตามมาตรา 42/1  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้าพเจ้า .......................................................................................... 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด เลขทะเบียนที่..................................... ปัจจุบันเป็น
..........................................รับเงินเดือน ค่าจ้าง ในสังกัดกรมสรรพสามิต จึงทําหนังสือให้คํายินยอมไว้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด ดังน้ี 
      1. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมสรรพสามิต หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หักเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกรมสรรพสามิต  
เพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจําเดือน หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด ให้แก่สหกรณ์ ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหน้ีหรือภาระผูกพันน้ันจะ
ระงับสิ้นไป 
      2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือให้คํายินยอมฉบับน้ี เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ          
กรมสรรพสามิต จํากัด จะให้ความยินยอม 
      3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด ส่งคู่ฉบับหนังสือให้คํายินยอมฉบับน้ีให้
กรมสรรพสามิตไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 
      (ลงช่ือ).................................................................สมาชิก 
        (.........................................................) 
 
      (ลงช่ือ).............................................................พยาน 
        (.........................................................) 
 
      (ลงช่ือ).............................................................พยาน 
        (.........................................................) 
หมายเหตุ    พยานต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ให้คํายินยอมและหรือสมาชิกสหกรณฯ์ ที่ปฏิบัติงาน 
  ในหน่วยงานเดียวกัน 
 
 
 
 
 

สมาชิกสมทบสมาชิกสมทบ  
เลขทะเบียนท่ี.................... 



 

         

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด 

 

        เขียนที่ ..................................................................... 
                 วันที ่......................................................................... 
  ข้าพเจ้า........................................................................................ สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด  เลขทะเบียนที่................................. อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่............ 
ซอย......................................... ถนน................................................. ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต..................................................... จังหวัด............................................. ขอแสดงเจตนาต้ังผู้รับโอน
ประโยชน์ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด โดยหนังสือน้ีว่าใน
กรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมในระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ี ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด ให้แก่บุคคลรวม.......................คน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
  1. ................................................................... ให้ได้รับเงินฝาก และเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่าย   
ให้สมาชิก ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่....................................... ถนน.........................................................................  
ตําบล/แขวง........................................... อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด.......................................... 
เก่ียวข้องเป็น.................................................................... 
  2. ...............................................................  ให้ได้รับเงินฝาก  และเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่าย   
ให้สมาชิก ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่....................................... ถนน.........................................................................  
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................. 
เก่ียวข้องเป็น.................................................................... 
  3. ...............................................................  ให้ได้รับเงินฝาก  และเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่าย   
ให้สมาชิก ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่....................................... ถนน.........................................................................  
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................. 
เก่ียวข้องเป็น.................................................................... 
 

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

    (ลงช่ือ)........................................................พยาน 
             (.......................................................) 
    ตําแหน่ง............................................................ 
 

หมายเหตุ    1. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานราชการ พยานต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ทําหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 
 2. ควรเขียนด้วยลายมือตนเอง 

สมาชิกสมทบสมาชิกสมทบ  
เลขทะเบียนท่ี.................... 


