ใบสมัครสมาชิก

สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด
เขียนที่............................................................
วันที่ ..................เดือน................................พ.ศ.......................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด
ขาพเจา นาย นาง น.ส....................................................................................................
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานธนานุเคราะห
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
เลขที่บัตรประชาชน..........................................เกิดวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ….............อายุ............ป
อยูบานเลขที่…..............หมู.....................ซอย……...................ถนน............................ตําบล / แขวง.........................
อําเภอ / เขต...............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.......................โทร..................................
มือถือ...........................................เริ่มทํางานเมื่อวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. .............................
ตําแหนง.............................................................กลุม.....................................กอง.......................................................
สํานัก..........................................หนวยงาน....................................จังหวัด.........................กรม..................................
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เงินเดือน/คาจาง................................บาท ไดรับเงินเดือนจาก
สวนการคลัง
หนวยงาน (ระบุชื่อหนวยงาน)...............................................................................................
1. มีความประสงคขอสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย โดยที่ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน และทราบขอความในขอบังคับของสหกรณ ฯ เปนอยางดี
2. ขาพเจามีความจํานงสงเงินคาหุนตอสหกรณ ฯ ในอัตราเดือนละ.......................................บาท
หรืออัตราการถือหุนที่สหกรณ ฯ ไดกําหนดใหสงตามระเบียบสหกรณ ฯ
3. เมื่อขาพเจาไดเปนสมาชิกในสหกรณ ฯ นี้แลว ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่
ผูจายเงินเดือนหรือคาจาง หักเงินเดือนหรือคาจางหรือเงินอื่นใดที่พึงไดรับ สงเปนเงินคาหุนหรือชําระหนี้เงินกู
(ไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ย) ที่คางชําระใหแกสหกรณ ฯ
4. ขาพเจามีความประสงคใหโอนเงินปนผล / เฉลี่ยคืน เขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่................................................สาขา....................................................................................................................
5. เมื่อขาพเจาไดเปนสมาชิกจะถือปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ ฯ ทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
....................................................... ผูสมัคร
(...............................................................)
ขอรับรองวาขอความที่ผูสมัครไดแสดงไวขางบนนี้เปนความจริงทุกประการ
.........................................................ผูบังคับบัญชา
(.................................................................)
ตําแหนง...............................................................
หมายเหตุ ถาผูสมัครเปนขาราชการในระดับชํานาญการขึ้นไปไมตองมีผูรับรอง

อัตราคาหุนรายเดือน
สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด
อัตราเงินเดือน
(บาท)
< = 10,000
10,001 - 12,000
12,001 - 14,000
14,001 - 17,000
17,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 ขึ้นไป

จํานวนเงินคาหุน
(บาท)
300 - 800
800 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,300
1,300 - 1,400
1,400 - 2,000
2,000 - 2,500

เลขประจําตัวประชาชน
( พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน )
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด
เขียนที่.......................................................................
วันที่ .................เดือน..................................พ.ศ. ....................................
ขาพเจา..............................................................อายุ ................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่.................................
หมูที่....................ตรอก / ซอย................................................ถนน.............................................................................
ตําบล / แขวง...................................อําเภอ / เขต.........................................จังหวัด....................................................
โทรศัพท.............................................. รับราชการสังกัด ...........................................................................................
(สวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ในปจจุบัน ) ถามี ตําแหนง.............................................................
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก
....................................มีความประสงคใหสวนราชการ / หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ทั้งในปจจุบันและในอนาคตหักเงิน
และนําสงเงินใหสหกรณออมทรัพย ฯ ที่ขาพเจาเปนสมาชิก เพื่อชําระหนี้ ดังนี้.ขอ 1 ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่น
ใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูทั้งปจจุบัน และอนาคต ตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ไดแจงและใหสงเงินจํานวนดังกลาว
ใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ / ลูกจาง / พนักงานราชการ และไดรับเงินบําเหน็จ บํานาญ
หรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจากเงิน
บําเหน็จหรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามขอ 1 ตามจํานวนที่สหกรณออม
ทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ไดแจงและใหสงเงินจํานวนดังกลาวนั้น ให
สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใดตามขอ 1 และ
2 เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ใหสหกรณออม
ทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมใหหักเงินนี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํา
ยินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอสหกรณ ฯ และภาระการค้ํา
ประกันใหสมาชิก เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย จํากัด
ลงชื่อ .....

-2ลงชื่อ.............................................................ผูใหคํายินยอม
(...........................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(....................................................................)
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแลวตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
หนังสือฉบับนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีความตรงกัน โดย ฉบับที่ 1 เก็บไวที่สมาชิกฉบับที่ 2 เก็บไวสวน
ราชการที่เบิกจายเงิน และฉบับที่ 3 เก็บไวที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จํากัด
ลงชื่อ.............................................................ผูใหคํายินยอม
(...........................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(.............................................................)
คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทา)
ขอรับรองวา หนังสือยินยอมฉบับนี้ไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาและพยานไวเปนที่เรียบรอยแลว

.............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง.................................................................

หนังสือแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชน
***************************************************
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. ............................
ขาพเจา..........................................................................................สมาชิกเลขที่ .......................................
รับราชการที่.................................................................................สังกัดกอง............................................................
ตําแหนง............................................................................ขอแสดงเจตนาแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชนโดยหนังสือ
นี้วา เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม ใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด
จายเงินซึ่งขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากสหกรณ ฯ ทั้งหมดใหแก
(1)............................................................................................เกี่ยวของเปน .............................................
ที่อยู..........................................................................................................................................................................
(2)............................................................................................เกี่ยวของเปน ..............................................
ที่อยู..........................................................................................................................................................................
(3)............................................................................................เกี่ยวของเปน ...............................................
ที่อยู..........................................................................................................................................................................
.
(ลงชื่อ)....................................................................ผูทําหนังสือ
(..................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(..................................................................)
(ลงชื่อ)....................................................................พยาน
(.................................................................)

พลิก-------

ขอควรทราบ
1. สมาชิกจะตองแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชนคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่สหกรณ
กําหนด แลวเสนอการแตงตั้งนั้นตอสหกรณ ฯ และหากมีความประสงคจะกําหนดเงื่อนไขอยางอื่น ก็ใหระบุ
ไวในหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชนดวย
2. การแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชนอาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได และใหมีผลเมื่อสหกรณ ฯ ไดรับไว
ถูกตองแลว
3. สหกรณ ฯ จะถือวาผูรับโอนผลประโยชนตามแบบพิมพฉบับสุดทายที่ถูกตองเปนผูรับโอนผลประโยชน
ของสมาชิก เอกสารใด ๆ ที่ทํานอกแบบ สหกรณ ฯ จะไมรับพิจารณาเอกสารนั้นเวนแตจะไดมีคําพิพากษาวา
ผูรับโอนผลประโยชนตามเอกสารนั้นเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย
4. หากมีการขูด ลบ แตงเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลง ใหสมาชิกลงลายมือชื่อกํากับ และมีพยาน 2 คน รับรอง
ลายมือชื่อของสมาชิกดวย

**********************************

หมายเหตุ

เอกสารที่ตองแนบประกอบในการสมัครสมาชิก มีดังนี้
- สําเนาบัตรประชาชน
- สลิปเงินเดือนปจจุบัน
- สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย
- กรณีพนักงานราชการใหแนบหนังสือสัญญาจางปปจจุบัน พรอมคําสั่งบรรจุแตงตั้ง
(โดยไมตองสงคาธรรมเนียมแรกเขา สหกรณ ฯ จะเรียกเก็บพรอมเงินคาหุนประจําเดือน)

หนังสือแตงตั้งผูรับเงินสวัสดิการสงเคราะห

***************************************************
เขียนที่...................................................................................
วันที่.....................เดือน……...........................พ.ศ. ............................
ขาพเจา.........................................................................................สมาชิกเลขที่ ........................................
รับราชการที่.................................................................................สังกัดกอง............................................................
ตําแหนง............................................................................ขอแสดงเจตนาแตงตั้งผูรับ เงินสวัสดิการสงเคราะหโดย
หนังสือนี้วา เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม ใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จํากัด จายเงินสวัสดิการสงเคราะห ใหแกทายาทดังนี้
(1) ...........................................................................................เกี่ยวของเปน ............................................
ที่อยู........................................................................................................................................................................
(2)............................................................................................เกี่ยวของเปน ............................................
ที่อยู........................................................................................................................................................................
(3)............................................................................................เกี่ยวของเปน .............................................
ที่อยู........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................ผูทําหนังสือ
(..................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(..................................................................)
(ลงชื่อ)....................................................................พยาน
(.................................................................)

ขอควรทราบ
1. สมาชิกจะตองแตงตั้งผูรับเงินสวัสดิการสงเคราะหคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนลายลักษณอักษรตามแบบที่
สหกรณ ฯ กําหนด แลวเสนอการแตงตั้งนั้นตอสหกรณ
2. การแตงตั้งผูรับเงินสวัสดิการสงเคราะหอาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได และใหมีผลเมื่อสหกรณ ฯ
ไดรับไวถูกตองแลว
3. สหกรณ ฯ จะถือวาผูมีชื่อรับเงินสวัสดิการสงเคราะหตามแบบพิมพฉบับสุดทายที่ถูกตองเปนผูรับโอน
ประโยชนของสมาชิก เอกสารใด ๆ ที่ทํานอกแบบ สหกรณ ฯ จะไมรับพิจารณาเอกสารนั้น
4. หากมีการขูด ลบ แตงเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลง ใหสมาชิกลงลายมือชื่อกํากับ และมีพยาน 2 คน
รับรองลายมือชื่อของสมาชิกดวย

**********************************

