 สําหรับเจาหนาที่
วันที่รับ ......................................................
สหกรณ
ไปรษณีย
 การเปนสมาชิก
เคย พนสภาพเมื่อ …………………….
ไมเคย

รูปถาย
1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป

แบบฟอรมการสมัครสมาชิก
สหกรณออมทรัพ ยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด

ประจําเดือน ...............................
เลขที่สมาชิก

ขอมูลผูสมัคร
ขาพเจา

นาย / Mr.

นาง / Mrs.

นางสาว / Miss

ชื่อภาษาไทย ....................................................................................................................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ..............................................................................................................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ............................................................................................................................
วัน / เดือน / ปเกิด ................................................................................................... อายุ.......................... ป
สถานะภาพ

โสด

สมรส

หมาย

หยาราง

ที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่ ................................... หมูที่ ................. หมูบาน ..........................ซอย .........................................
ถนน ........................................ แขวง/ตําบล ........................................ เขต/อําเภอ ......................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย ........................... Email ……………………………………….……….
โทรศัพทมือถือ .............................................................. โทรศัพทบาน ...........................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน



ที่อยูเหมือนที่อยูปจจุบัน

บานเลขที่ ................................... หมูที่ ................. หมูบาน ..........................ซอย .........................................
ถนน ........................................ แขวง/ตําบล ........................................ เขต/อําเภอ ......................................
จังหวัด .............................................................................. รหัสไปรษณีย .......................................................
ขอมูลการทํางาน
ขาพเจาเปน

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

บํานาญ

บรรจุเขารับราชการวันที่ .......................... เดือน...................................................... พ.ศ. ...............................
ตําแหนงปจจุบัน ............................................................................ เงินไดรายเดือน ............................... บาท
สํานัก / กอง (สวนกลาง) ...................................................................................................................................
สถานีพัฒนาที่ดิน ...................................................................... สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต .............................
เลขที่บัญชีเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย) ..............................................................................................................

ที่อยูที่ทํางาน
เลขที่ ............................................ ถนน ........................................ แขวง/ตําบล ............................................
เขต/อําเภอ ............................................ จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทที่ทํางาน .............................................................. โทรสาร ..................................................................
การชําระคาหุน
ขาพเจาขอชําระคาหุนรายเดือนตอสหกรณในอัตราเดือนละ ................................................. บาท
ซึ่งในการชําระคาหุนรายเดือนจะไมนอยวาอัตราที่สหกรณกําหนด คือ ไมนอยกวา 3% ของเงินเดือน
ขาพเจาขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอที่ 1 ขาพเจาไดทราบขอความตามขอบังคับของสหกรณโดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงค
ของสหกรณ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณ และขอชําระคาหุนรายเดือนไมนอยกวาอัตราที่สหกรณ
กําหนด คือ ไมนอยกวา 3% ของเงินเดือน
ขอที่ 2 ขาพเจามิไดเปนสมาชิกสหกรณอื่นซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืม
ขอที่ 3 เมื่อขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือสหกรณ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากสหกรณ หรื อเจาหนาที่ผู ซึ่งจายเงินไดรายเดือนให ขาพเจา โปรดหักเงินคาหุนรายเดือน
และภาระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนของขาพเจา เพื่อสงตอสหกรณ
ขอที่ 4 ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการตกลงใหขาพเจาเปนสมาชิกได และเมื่อได
จดทะเบี ย นสหกรณ นี้ แ ล ว ข า พเจ า จะลงลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก ทั้ ง ชํ าระค า ธรรมเนี ย มแรกเข า
100 บาท และเงิน คาหุ น รายเดือนครั้ งแรกตอสหกรณ ใหเสร็จ ภายในวัน ที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนิน การ
กําหนดชําระจํานวนเงินดังกลาวนี้ ขาพเจายินยอมขอรองใหปฏิบัติตามความในขอ 3 ดวย
ขอที่ 5 ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ
ของสหกรณทุกประการ ทั้งในปจจุบันและภายหนา
ขอที่ 6 หากขาพเจาถึงแกกรรมหากไดรับสิทธิประโยชนใดๆ อันพึงเกิดขึ้นจากการเปนสมาชิก
ใหหักภาระหนี้ซึ่งตองชําระคืนแกสหกรณกอน สวนที่เหลือใหจายแกผูรับประโยชน ตามที่ขาพเจาระบุไวใน
หนังสือตัง้ ผูรับโอนประโยชน
ลงลายมือชื่อ ....................................................... ผูสมัครสมาชิก
( .......................................................... )

** เอกสารประกอบการสมัคร : 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ใบ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2. รูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. หนาสมุดธนาคารกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน)

คํารับรอง
( ถาผูสมัครเปนขาราชการตําแหนงหัว หนางานขึ้นไปไมตองมีผ ูรับรอง )
เขียนที่.................................................
วันที่........... เดือน..............................พ.ศ. ................

ขาพเจา.................................................................................... ตําแหนง .........................................................
สังกัด (กอง,เขต).......................................................................................... ขอรับรองวาตามความรูเห็นและ
ตามที่ขาพเจาไดสอบสวนขอความซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางบนนี้เปน
ความจริงทุกประการ ทั้งผูสมัครเปนผูที่มีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับขอ 4 และเห็นสมควร
เขาเปนสมาชิกของสหกรณที่จะตั้งขึ้นนี้ได

.....................................................
( .................................................... )
ผูรับรอง

รับเขาเปนสมาชิกตามมติของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ................................................
ในการประชุมครั้งที่ ............... วันที่ .................................... หมายเลขประจําตัวสมาชิกที่ .............................

..............................................
เลขานุการ

หนังสือใหคํายินยอมหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ บําเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นๆ
เขียนที.่ ...............................................
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..............
อาศัยความตามมาตร 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
ขาพเจา...................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด
สมาชิกเลขที่ ................................................... ตําแหนง ................................................................................
รั บ เงิ น เดื อ น ค า จ า ง บํ า นาญ บํ า เหน็ จ บํ า เหน็ จ รายเดื อ น หรื อ เงิ น อื่ น ใด ในสั ง กั ด กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
จึงทําหนังสือใหคํายินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด ดังนี้
1. ขาพเจายินยอมใหกรมพัฒนาที่ดิน หรือหนวยงานอื่นใดที่ขาพเจาปฏิบัติหนาที่อยู หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จรายเดือน เงินบําเหน็จตกทอด
หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน หรือหนวยงานอื่นใด ที่ขาพเจาปฏิบัติหนาที่อยู
เพื่ อชํ าระหนี้ เงินกู ดอกเบี้ ย เงินฝาก คาหุ นประจํ าเดือน หรื อภาระผู กพั นอื่ นที่มี ตอสหกรณออมทรั พย
กรมพัฒนาที่ดิน จํากัด ใหแกสหกรณฯ ตามจํานวนที่สหกรณฯ แจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้ น
จะระงับสิ้นไป
2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหคํายินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด
จะใหคํายินยอม
ลงชื่อ ........................................................ สมาชิกผูใหคํายินยอม
(.......................................................... )
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
( ................................................... ) สมาชิกเลขที่ ...............
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
( ................................................... ) สมาชิกเลขที่ ...............

หมายเหตุ : พยานตองเปนสมาชิกสหกรณฯ ทั้ง 2 คน

หลักฐานที่จะตองนํามาประกอบเพื่อสมัครสมาชิกสหกรณ
1. แบบฟอรมการสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด
- คํารับรองจากผูบังคับบัญชา
- หนังสือใหคํายินยอมหักเงินเดือนฯ
2. หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน (ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซด สอ.พด.)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. รูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
5. หนาสมุดธนาคารกรุงไทย (บัญชีเงินเดือน)

