
 
ค ำแนะน ำกำรสมัครเป็นสมำชิกสำมัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกรมสรรพสำมิต จ ำกัด 
 

คุณสมบัติ  เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า กรมสรรพสามิต หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

กรอกรายละเอียด  1. ใบสมัครสมาชิก (ลายมือชื่อผู้สมัคร) 
 2. ค ารับรองผู้บังคับบัญชา (ลายมือชื่อผู้บังคับบัญชา)  
 3. ค ารับรองของสมาชิก (ลายมือชื่อผู้สมัคร)  

4. หนังสือให้ค ายินยอมหักเงินเดือน 
5. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ (ลายมือชื่อผู้สมัคร) 
6. หนังสือยินยอมให้หักเงินบ าเหน็จบ านาญปกติ (ลายมือชื่อผู้สมัคร) 
พร้อมแนบเอกสารที่สหกรณ์ก าหนด ดังนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง (1 ฉบับ) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง (1 ฉบับ) 
- ใบสลิปเงินเดือนล่าสุด กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง (1 ฉบับ) 
- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย กรุณารับรองส าเนาถูกต้อง (1 ฉบับ) 

ค าอธิบาย  การช าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวัน
จ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

การส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนได้ไม่เกินเกณฑ์การส่งค่าหุ้น ดังนี้ 
เงินเดือน (บาท) ขั้นต่ า (บาท)  ขั้นสูง (บาท) 
ไม่เกิน 10,000  500  1,000 
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000  750 1,500 
ต้ังแต่ 15,001 ถึง 20,000  1,000 2,000 
ตั้งแต่ 20,001 ถึง 25,000 1,250 2,500 
ตั้งแต่ 25,001 ขึ้นไป 1,500 3,000 

หมายเหตุ   1. มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 50 บาท เรียกเก็บเดือนแรก  
3. เมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติที่ประชุมอนุมัติรับสมัครสมาชิกใหม่แล้ว สหกรณ์จะ

เรียกเก็บเงินในเดือนถัดไป  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

ใบสมัครสมาชิกสามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด 

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

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

 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด 
 

  ข้าพเจ้า …………………………………..….….…... นามสกุล.....................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชน ---- เป็น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  อ่ืนๆ...... 

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ……………… หมู่ที…่.….. ถนน ………………………………… ต าบล ……………………………….…... 
อ าเภอ ……………………………..…. จังหวัด …………………..………………….. โทรศัพท์ (มือถือ)............................................ 
ไดท้ราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้วและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ในฐานะเป็นผู้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และขอให้ถ้อยค าเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ข้าพเจ้าเป็น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า สังกัดกรมสรรพสามิต  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ขณะนี้ด ารงต าแหน่ง ……………………….….....….……….. ส านกังานหรือหน่วยงาน ………………………….............…………... 
สังกัด ………………………………………..…....….....…….....……. ได้รับเงินได้รายเดือน ………………………………………… บาท 

ข้อ 2 ข้าพเจ้ามีอายุ …………….. ปี  (วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด …………………….………………….…….….) 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 ข้อ 4  ข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และ            
ขอแสดงความจ านงส่งเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวน 50 บาท และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์               
ในอัตราเดือนละ …............………..…… บาท  (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  
 ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบ านาญ ให้สหกรณ์และ         
ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนเพ่ือช าระตามพันธะที่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 6 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก จักปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ข้อ 7   ข้าพเจ้าทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 43 (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สิน
ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว  
 
      ……………………………………….....……. 
             ผู้สมัคร 

ใหถ่้ายคู่ในใบเดียวกบัค ารับรองของผูบ้งัคบับญัชา สมาชิกสามัญ 
เลขทะเบียนที.่..................... 



 
 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

                    เขียนที่ ……………….………………………………..………. 
                 วันที…่………………………………………………..……… 

 
  ข้าพเจ้า …………………………………………………………. ต าแหน่ง ………………………………………..……..…. 
สังกัด …………….…………………………………….…….  ขอรับรองว่า ตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ข้าพเจ้าได้
สอบสวนข้อความซึ่งผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้  เป็นความจริงทุกประการ  ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มีลักษณะ
ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 33 และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะตั้งขึ้นนี้ได้ 
 
 
 
        …………………………………………………. 

(..........................................................) 
               ผู้รับรอง 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ค ารับรองของผู้สมัคร 
 

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

 
  ข้าพเจ้า …………………………………....................……………………. เลขทะเบียนที่ ………………………..…. 
สังกัด …………….…………………………………….…….  ขอรับรองว่าข้อความตามใบสมัครนี้เป็นความจริง 
 
 
 
        …………………………………………………. 

(..........................................................) 
   ผู้สมัครรับรอง 

 
 
 
 

ใหถ่้ายคู่ในใบเดียวกบัใบสมคัรสมาชิกสามญั 



 

 
 

หนังสือให้ค ายินยอมหักเงนิเดือน หรือค่าจ้าง หรือบ านาญ หรือเงินอื่นใด 
 

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

      วันที่ ....................................................... .................................... 
 
       อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  ข้าพเจ้า .............................................................................................. 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต  จ ากัด เลขทะเบียนที่.......................... ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
.................................................................... รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ ในสังกัดกรมสรรพสามิต จึงท าหนังสือ
ให้ค ายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด  ดังนี้ 
      1. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมสรรพสามิต  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือนค่าจ้าง  เงินบ านาญ          
เงินบ าเหน็จ  เงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกรมสรรพสามิต   เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ 
ดอกเบี้ย เงินฝาก ค่าหุ้นประจ าเดือน หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด  
ให้แก่สหกรณ์ ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
      2. ข้ าพเจ้าจะไม่ เพิกถอนหนังสือค ายินยอมฉบับนี้   เว้ นแต่สหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการ              
กรมสรรพสามิต จ ากัด จะให้ความยินยอม 
      3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด ส่งคู่ฉบับหนังสื อค ายินยอมฉบับนี้ให้       
กรมสรรพสามิตไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
 (ลงชื่อ).............................................................สมาชิก 
  (............................................................) 
 
 (ลงชื่อ).............................................................พยาน 
  (............................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........... 
 
 (ลงชื่อ).............................................................พยาน 
  (............................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........... 
 
หมายเหตุ    พยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน 2 คน 

 
 

สมาชิกสามัญ 
เลขทะเบียนที.่..................... 



 
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด 
**************** 

       เขียนที่ ........................................................................ 
         วันที่ .................................................................... ................. 
  ข้าพเจ้า.............................................................. .............................  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิก................................. อยู่บ้านเลขท่ี....................................... 
ถนน...........................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
จังหวัด.............................................ขอแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับจากสหกรณ์  
ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด โดยหนังสือนี้ว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมในระหว่างเป็นสมาชิก
สหกรณ์นี้ ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 
จ ากัด  ให้แก่บุคคลรวม.........................คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
  1. ............................................................. ..  ให้ได้รับเงินฝาก  และเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้
สมาชิก  ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่.......................................... ถนน.........................................................................  
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................. 
เกี่ยวข้องเป็น.................................................................... 
  2. ...................................................... .........  ให้ได้รับเงินฝาก  และเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้
สมาชิก  ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่......................................... ถนน..........................................................................  
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................. 
เกี่ยวข้องเป็น.................................................................... 
  3. ............................................... ................  ให้ได้รับเงินฝาก  และเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้
สมาชิก  ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่......................................... ถนน..........................................................................  
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั................................................. 
เกี่ยวข้องเป็น.................................................................... 
 

    (ลงชื่อ).......................................................ผู้ท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
             (.......................................................) 
    (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
             (.......................................................) 
    ต าแหน่ง...................................................... 
    (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
             (.......................................................) 
    ต าแหน่ง...................................................... 
หมายเหตุ       ควรเขียนด้วยลายมือตนเอง 
 



 
 

หนังสือให้ค ายินยอมให้หกับ าเหน็จบ านาญปกติ 
        
       ข้าพเจ้า ............................................................................................ เป็นผู้รับบ าเหน็จ / บ านาญปกติ  
เหตุ .......................................... .................. สงักัด ..................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ เลขท่ี ............................. ..................... ท่ีอยู่ปจัจุบนับ้านเลขท่ี ..................... 
ถนน ............................................. ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต ..................................... 
จังหวัด ................................................... โทรศัพท์ ..................... .................................. ขอท าหนังสือยินยอมให้หัก
เงินบ าเหน็จบ านาญปกติ ของข้าพเจ้าเพ่ือช าระค่าหุ้น หรือหนี้ หรือรายจ่ายใด ๆ ที่ข้าพเจ้าพึงต้องจ่ายต่อหน่วยงาน 
หรือสถาบันการเงิน ดังนี้ 
   ข้อ 1   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จ ากัด 
   ข้อ 2   การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมสรรพสามิต 
   ข้อ 3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
   ข้อ 4   ธนาคารออมสิน 
   ข้อ 5   สถาบันการเงินต่าง ๆ 
 
 หนังสือยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ช าระหนี้ดังกล่าวข้างต้นหมดสิ้นแล้ว 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือยินยอมนี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

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

ผู้รับบ าเหน็จ / บ านาญปกติ เหตุ............................. 
 

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

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

 
  


