
ขอ้มูลผูส้มคัรขอ้มูลผูส้มคัร  

ขอ้มูลการท างานขอ้มูลการท างาน  

การช าระค่าหุน้การช าระค่าหุน้  

 

 

 

 

  

   

ทะเบียนสมาชิก 

สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั 

เขียนที.่............................................................ 

วันที.่.........เดือน...........................พ.ศ.............. 

 

ข้าพเจ้า ……………………………………………..…………………… เกดิวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .............  อายุ .....…..... ปี  

เลขประจ าตัวประชาชน   

เพศ           ชาย            หญิง  สถานภาพ            โสด    สมรส        หย่า 

วัน / เดือน / ปีเกดิ  ...........................................................   อายุ ..................... ปี 

สถานที่ติดต่อ ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร …………………………………………..………....…..….… เลขที่ …………………....... หมู่ที่ ........................ 

ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .........…....…...…................ ต าบล/แขวง .….......................................... 

อ าเภอ/เขต....………..........................…..... จังหวัด .......………………..….……………………...... รหัสไปรษณยี์ ..........................

โทรศพัทม์ือถอื ........….…......................... โทรศพัท์บ้าน ................................. E – Mail …………………….……………………… 

 

ประเภท                  ข้าราชการ                ลูกจ้างประจ า               ข้าราชการบ านาญ                เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

         ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุหลังวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๘              พนักงานราชการ 

วันทีบ่รรจุ .................................... ต าแหน่ง ......................................... กลุ่มงาน .............................................. 

ส านัก ........................................................................ โทรศพัท์ ......................................................................  

ได้รับเงนิได้รายเดือน รวมทั้งสิ้น .................................................... บาท 

         ส  านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                  ส  านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 

ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงในการซื้ อหุ้นสหกรณ์ จ านวน ............ หุ้น หุ้นละ ๑๐ บาท (สบิบาท) เป็นเงิน ................. บาท 

(.............................................................................) ข้าพเจ้าขอรับรองถ้อยค าที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์ว่าเป็นจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ ................................................... ผู้สมัคร 

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

        วันที่ ............/......................../............ 

อนุมัติเป็นสมาชิกอนุมัติเป็นสมาชิก  

มติการประชุมคณะกรรมการชุดท่ี......... 

คร้ังท่ี..............วันท่ี.......................... 

เอกสารประกอบการสมคัรสมาชิกเอกสารประกอบการสมคัรสมาชิกสหกรณ์สหกรณ ์ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้สมัคร 

๒.ส าเนาบัตรข้าราชการ ผู้สมัคร 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร 

๔. ส าเนาสลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน 

๕. บัตรตัวอย่างลายมือช่ือผู้สมัคร 

๖. หนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

๗. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนประโยชน์ 

๘. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอนประโยชน์ 

 



ค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาค ารบัรองของผูบ้งัคบับญัชา  

หมายเหตุหมายเหตุ  

ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการต าแหน่งระดับ

ช านาญการ หรือช านาญงานขึ้นไป  

ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

หนงัสือยินยอมใหห้กัเงนิหนงัสือยินยอมใหห้กัเงนิ  

ขา้พเจา้ขขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี้อใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี้   

 

- ๒ - 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าปัจจุบนัผู้สมัครยงัปฏบิัติราชการอยู่และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินยัอย่างร้ายแรง 

 

ลงช่ือ ...................................................................  

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

         ต าแหน่ง ......................................................... 

             วันที่ .............../................................/............ 

โดยหนังสอืฉบับนี้  ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เบิกจ่าย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่

จ่ายเงินหักเงินได้รายเดือน เงินค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง เงินสะสมส าหรับข้าราชการ เงินบ าเหนจ็ บ านาญ เงินอืน่ใดที่ได้รับจาก

ทางราชการ หรือเงินซึง่ทางสหกรณ์จะจ่ายให้ข้าพเจ้า เพื่อช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงินค่าหุ้นรายเดือน เงินรับฝาก ค่าเบี้ ยประกัน  

ค่าฌาปนกจิสงเคราะห์ หนี้ สนิในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้ นในอนาคต และภาระผูกพันใด ๆ   ในฐานะผู้ค า้ประกนั และอืน่ ๆ ตามจ านวน

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั เรียกเกบ็ให้แก่สหกรณ์ ไปจนกว่าหนี้ หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป และ

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสอืค ายินยอมให้หักเงินฉบับนี้  เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั จะให้ความยินยอม 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ให้ความยินยอมไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถอืว่าข้าพเจ้ามีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต และให้ถอืว่า

ผดิสญัญาเงินกู้  

 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ให้ความยนิยอม 

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

๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความตาม

ข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเหน็ชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และขอ

ช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าอตัราที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ ่งจ่ายเงินได้รายเดือนให้ข้าพเจ้า หักเงินเพื่อช าระค่าหุ้นรายเดือน หรือภาระหนี้ ซึ ่ง

ข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์ หรือให้หักจากเงินได้รายเดือน 

๒. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอาญา และไม่เป็นผู้มีหนี้ สนิล้นพ้นตัว  

๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏบิัติตามมติคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบั งคับของสหกรณ์ทุกประการ ทั้งใน

ปัจจุบันและภายหน้า 

๔. หากข้าพเจ้าถงึแก่กรรมหากได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ อนัพึงเกดิขึ้นจากการเป็นสมาชิกให้หักภาระหนี้ ซึง่ต้องช าระคืนแก่

สหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือให้จ่ายแก่ผู้รับประโยชน์ ตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสอืต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

 

ลงช่ือ ................................................... ผู้ให้ถ้อยค า 

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

 



- ๓ - 

 

 

บตัรตวัอย่างลายมือช่ือสมาชิก 

ชื่อสมาชิก ........................................................... เลขทะเบียนสมาชิกที ่

 

    ตัวอย่างลายมือชื่อคร้ังที่ ๑    ตัวอย่างลายมือชื่อคร้ังที่ ๒ 

 

X            X   
          

 

   (ลายเซน็ต์)             (ลายเซน็ต์) 

 

 

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

   (ตวับรรจง)                (ตวับรรจง) 

*** ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูก้รอกเอกสารดว้ยตนเอง *** 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

หนงัสือตั้งผูร้บัโอนประโยชน ์

เขยีนที.่............................................................ 

วนัที.่.........เดอืน...........................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า ................................................... เลขทะเบียนสมาชกิ ................... ต าแหน่ง ............................................... 

กลุ่มงาน ......................................... ส านัก ..................................... โทรศพัท ์................................... มอืถอื ............................. ...... 

      ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  ส านักงานเลขาธกิารวฒิุสภา 

เกดิวนัที ่........... เดอืน .............................. พ.ศ. ............... อายุ ................ ปี  

เลขประจ าตวัประชาชน   

สถานทีต่ดิต่อ ชือ่หมู่บ้าน/อาคาร ……………………………………..………....…..….… เลขที ่…………....... หมู่ที ่...................ตรอก/ซอย ............................  

ถนน .........…......…......... ต าบล/แขวง .…............................. อ าเภอ/เขต....………..............…..... จังหวดั .......………………..….……………………...... 

รหัสไปรษณยี์ ................... โทรศพัทม์อืถอื ........….….................. โทรศพัทบ้์าน ............................. E – Mail ………….………….……………………… 

ขอแสดงเจตนาท าหนังสอืผู้รับโอนประโยชนน์ี้  มอบให้สหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั ถอืไว้ความว่าเมือ่ข้าพเจ้า

ถงึแก่ความตายแล้ว ให้บรรดาผลประโยชน์ของข้าพเจ้าทั้งหมดทีม่อียู่ในสหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั ในปัจจุบันและอนาคต 

หลังจากหักหนี้สนิอนัจะพงึมต่ีอสหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั ให้แก่บุคคลดงัมรีายชือ่ต่อไปนี้  

 

ล าดบั 

 

ชือ่ – สกลุ 

 

ทีอ่ยู่โดยละเอยีด 

 

ให้ได้รับ 

ร้อยละ(%) 

เก่ียว 

ข้อง

เป็น 

๑ .............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ ……………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………….…… 

โทรศพัท ์..………………………………………………….…… 

  

๒ .............................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่ ………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………….……… 

โทรศพัท ์..……………………………………………….……… 

  

๓ .............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ ……………………………………………………….………. 

……………………………………………………………………….… 

โทรศพัท ์..……………………………………………….……… 

  

๔ .............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ ……………………………………………………….………. 

………………………………………………………………….……… 

โทรศพัท ์..……………………………………………….……… 

  

๕ .............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ ………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………….…………… 

โทรศพัท ์…………………………….…………………………… 

  

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการก าหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าได้กระท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์     

ทกุประการ ทั้งนี้  ได้อ่านค าแนะน าการตั้งผู้รับโอนประโยชนด้์านหลังหนงัสอืฉบบันี้เป็นทีเ่ข้าใจแล้ว จึงลงลายมอืชือ่ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

ลงชือ่ ................................................... สมาชกิผู้แสดงเจตนา 

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

                   .................................................... พยาน 

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

                   .................................................... พยาน 

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



 

ขอ้แนะน าการตั้งผูร้บัโอนประโยชน ์

 

๑. ผูร้บัโอนประโยชน ์

ผู้รับโอนประโยชน ์ควรมคีวามเกีย่วพันกบัสมาชิกผู้แสดงเจตนา โดยเป็น พ่อ หรือ แม่ หรือคู่สมรส หรือ

บุตร หรือพี่ หรือน้อง ของสมาชิก ทั้งนี้ ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ต้ังแต่ ๑ คน หรือหลายคนกไ็ด้ 

๒. การตั้งผูร้บัโอนประโยชนใ์หไ้ดร้บัประโยชนท์ั้งหมดเพียงคนเดียว 

กรณีนี้ หมายถึง สมาชิกผู้แสดงเจตนามีความประสงค์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับโอนประโยชน์

ทั้งหมดเพียงคนเดียว ให้ระบุไว้ดังตัวอย่าง เช่น 

ตัวอย่างที่ ๑  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ หมายถงึ นาย ก. ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียว หรือ 

ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ นางสาว ข. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ เดก็หญิง ค. ได้รับร้อยละ ๑๐๐ 

หมายถงึ หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยู่ให้นาย ก. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ นาย ก. ถงึแก่ความตาย จึง

ให้นางสาว ข. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และเดก็หญิง ค. เป็นผู้รับโอนประโยชน์ทั้งหมดหาก นาย ก. และ

นางสาว ข. ถงึแก่ความตาย 

หมายเหตุ กรณีผู้รับโอนประโยชน์ที่ระบุไว้ถงึแก่ความตายทั้งหมด ทรัพย์มรกดและผลประโยชน์ของ

สมาชิกผู้ถงึแก่ความตายจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๓. การตั้งผูร้บัโอนประโยชนต์ามสดัส่วน 

กรณีนี้  หมายถึง สมาชิกผู้แสดงเจตนามีความประสงค์ให้บุคคลหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ตาม

สดัส่วน ให้ระบุไว้ดังตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่างที่ ๑  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เดก็หญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐  

หมายเหตุ กรณีนี้  หากนาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. ถึงแก่ความตายทรัพย์มรดกและประโยชน์ 

อืน่ใดของสมาชิกในสดัส่วนที่ นาย ก. หรือสาว ข. หรือเดก็หญิง ค. จะได้รับนั้น จะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตัวอย่างที่ ๒  นาย ก. ได้รับร้อยละ ๕๐ นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ เดก็หญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ 

กรณีนาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเดก็หญิง ค. ถงึแก่ความตาย ให้ (นาย นางสาว นาง ...........) ได้รับประโยชน์แทน เป็นต้น 

 ในการตั้งผูร้บัโอนประโยชน์ตามสัดส่วน เมื่อรวมแลว้ควรใหค้รบ ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นต์ หากไม่ครบ ๑๐๐ 

เปอร์เซน็ต์ ส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามดังตัวอย่างที่ ๓ นี้  

 ตัวอย่างที่ ๓  กรณีต้ังผู้รับโอนประโยชน์ รวมแล้วไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ เช่น นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ ๓๐ 

นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ ๒๐ เดก็หญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ ๑๐ รวมทั้งสิ้นได้ ๖๐ เปอร์เซน็ต์ กรณีเช่นนี้ทรัพย์สนิและ

ผลประโยชน์อกี ๔๐ เปอร์เซน็ต์ของสมาชิกจะตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๔. สมาชิกที่ประสงคต์ั้งผูร้บัโอนประโยชนแ์ตกต่างจากแบบหนงัสือตั้งผูร้บัโอนประโยชนฉ์บบันี้  ใหติ้ดต่อสหกรณโ์ดยตรง 

๕. การแกไ้ขขอ้ความ กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือช่ือก ากับด้วยทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบ 

หรือใช้หมึกขาวลบเอกสาร) 

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


