
 

 
ใบสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคท่ี 3 จํากัด 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกองทัพภาคที่ 3 จํากัด เลขทะเบียน  

ขอมูลผูสมัคร 
 
ขาพเจา.......................................................................................อาย.ุ..................ป วัน/เดือน/ปเกิด             /           / 

เลขประจําตัวประชาชน      หมูโลหิต............... สถานภาพ        โสด        สมรส 

ปจจุบันอยูบานเลขที.่.............................................หมูที่............ตรอก/ซอย............................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.......................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ....................................................บาน.................................................E-Mail………….……..……………………………..…….. 

ประเภทสมาชิก       ปกติ       เคยลาออก (ลาออกเน่ืองจาก.................................................................................พ.ศ............................) 

                           โอนมาจากสหกรณออมทรัพย................................................................................................................................... 

ขอมูลการทํางาน 
 
ประเภท          ขาราชการ       ลูกจางประจํา        พนักงานราชการ        อาสาสมัครทหารพราน       เจาหนาที่สหกรณ 
ตําแหนง...................................................................................................สังกัด.............................................................................................
ไดรับเงินไดรายเดือน เดือนละ......................................................บาท  

การชําระคาหุน 
 
ขาพเจาขอชําระคาหุนรายเดือน เดือนละ.............................................บาท และไมนอยกวาอัตราที่สหกรณกําหนด 
ขาพเจาขอรับรองถอยคําที่ใหไวตอสหกรณวาเปนความจริงทุกประการ 

ขาพเจาขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี ้
1. ขาพเจาขอรับรองวามิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน ขาพเจาไดทราบขอความตามขอบังคับของ

สหกรณโดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณ และขอชําระคาหุนรายเดือน
ไมนอยกวาอัตราที่สหกรณกําหนด พรอมน้ีขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือสหกรณ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ หรือ
เจาหนาที่ผูซ่ึงจายเงินไดรายเดือนใหขาพเจา หักเงินเพื่อชําระคาหุนรายเดือน หรือภาระหน้ีซ่ึงขาพเจาตองชําระใหสหกรณ หรือใหหัก
จากเงินไดรายเดือนเปนลําดับแรก หลังจากหักภาษีเงินไดและเงินสะสม กบข. หรือจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาซ่ึงสหกรณรับฝากไว 

2. ขาพเจายอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการฯ ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณทุกประการ ทั้งในปจจุบันและภายหนา 
3. หากขาพเจาถึงแกกรรมหากไดรับสิทธิประโยชนใดๆ อันพึงเกิดขึ้นจากการเปนสมาชิกใหหักภาระหน้ีซ่ึงตองชําระคืนแกสหกรณกอน 

สวนที่เหลือใหจายแกผูรับประโยชน ตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน   

 ลงชื่อ......................................................................ผูสมัคร 
             (......................................................................) 
 วันที่...................../......................../........................ 

เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิก 
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ (ผูสมัคร) จํานวน  1  ฉบับ  5. สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาทะเบียนบาน (ผูสมัคร) จํานวน  1  ฉบับ   ของผูรับโอนผลประโยชน จํานวน  1  ฉบับ 
3. สําเนาสลิปเงินเดือนปจจุบัน จํานวน  1  ฉบับ 6. รูปถาย 1 น้ิว จํานวน  1  รูป  
4. สําเนาสมุดคูฝากธนาคาร จํานวน  1  ฉบับ 

ติดรูปถาย 

1 นิ้ว 

1 รูป 



 
คํายินยอมของ สามี/ภรรยา 

 
 ขาพเจา....................................................................เปน สามี/ภรรยา ของ....................................................................(ผูสมัคร) 
ยินยอมใหผูสมัครทํานิติกรรม อันเปนการจัดการสินสมรสของขาพเจา และคูสมรสกับสหกรณไดทุกกรณี ตั้งแตวันที่คูสมรสของขาพเจา
สมัครเปนสมาชิกสหกรณ และถือวาคํายินยอมในเอกสารน้ีเปนคํายินยอมของขาพเจาในการทํานิติกรรมทุกฉบับกับสหกรณ 

 ลงชื่อ......................................................................ผูใหคํายินยอม 
             (......................................................................) 

คํารับรองผูบังคับบัญชา 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาปจจุบันผูสมัครยังปฏิบัติราชการในสังกัดดังกลาวจริง และไมอยูในระหวางการถูกสอบสวนทางวินัย    
อยางรายแรง เห็นควรรับเขาเปนสมาชิกของสหกรณได 
 
 ลงชื่อ........................................................................ 
              (......................................................................) 
  ตําแหนง................................................................. 
  สังกัด...................................................................... 
  วันที.่..................../......................../....................... 

หนังสือยินยอมใหหักเงิน 
 
 โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจามีความประสงคและยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่จายเงิน หักเงินไดรายเดือนเงิน
คาตอบแทน เงินคาจาง เงินสะสมสําหรับขาราชการ เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการ หรือเงินซ่ึงทางสหกรณจะ
จายใหขาพเจา รวมทั้งใหหักเงินฝากที่มีอยูในบัญชีซ่ึงเปดไวกับสหกรณทุกบัญชี เพื่อชําระหน้ีสินที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต 
หรือเพื่อเขาบัญชีเงินฝากที่ขาพเจาแจงความประสงคไว และภาระผูกพันใดๆ ทุกประเภทที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณออมทรัพย     
กองทัพภาคที่ 3 จํากัด ตลอดไป และขาพเจาจะไมเพิกถอน หรือกระทําการใดๆ เพื่อขัดขวางการใหความยินยอมหักเงิน ตามหนังสือ
ยินยอมน้ีจนกวาจะชําระหน้ีจนครบจํานวน หากขาพเจายังชําระหน้ีไมครบ และประสงคจะเพิกถอนความยินยอมดังกลาวในภายหนา 
จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสหกรณกอน หากขาพเจาไมปฏิบัติตามการที่ใหความยินยอมน้ีไมวากรณีใดๆ        
ใหถือวาขาพเจามีพฤติการณที่สอไปในทางไมสุจริต และใหถือวาผิดสัญญาเงินกูโดยขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
แกขาพเจาไดทันท ี
 
 ลงชื่อ......................................................................ผูใหคํายินยอม 
              (......................................................................) 

 
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการ 

 ฝายจัดการไดตรวจสอบแลวปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัตคิรบถวนในการเปนสมาชิกตามขอบังคับฯ เห็นควรรับเขาเปนสมาชิก 
 
 ลงชื่อ......................................................................เจาหนาที่สหกรณ 
  วันที.่..................../......................../........................ 

 ลงชื่อ......................................................................ผูจัดการใหญ 
  วันที.่..................../......................../........................ 

 
 
 

หมายเหตุ 
กรณีผูสมัครเปนนายทหารตําแหนง 
ระดับผูบังคับกองพันหรือเทียบเทา 
ไมตองมีผูรับรอง 



 
หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 

วันที่................................................................ 

 ขาพเจา..........................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.................................ที่อยูที่สามารถติดตอได
บานเลขที่...........................หมูที่.........ซอย............................ถนน................................ตําบล/แขวง.....................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท....................................... 
 ขาพเจาขอต้ังบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูรับโอนประโยชนใน “เงินคาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการ 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากสหกรณ เมื่อขาพเจาถึงแกความตาย” ทั้งน้ี ใหยกเลิกหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบับ
กอนหนาน้ี (ถาม)ี 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ที่อยู (โดยละเอียด) 
ใหไดรับ 
รอยละ  
(%) 

หมายเหตุ 

1 ชื่อ............................................. 
สกุล........................................... 
เก่ียวของเปน............................. 

ที่อยู.................................................................... 
........................................................................... 
โทรศัพท.............................................................. 

  

2 ชื่อ............................................. 
สกุล........................................... 
เก่ียวของเปน............................. 

ที่อยู.................................................................... 
........................................................................... 
โทรศัพท.............................................................. 

  

3 ชื่อ............................................. 
สกุล........................................... 
เก่ียวของเปน............................. 

ที่อยู.................................................................... 
........................................................................... 
โทรศัพท.............................................................. 

  

4 ชื่อ............................................. 
สกุล........................................... 
เก่ียวของเปน............................. 

ที่อยู.................................................................... 
........................................................................... 
โทรศัพท.............................................................. 

  

5 ชื่อ............................................. 
สกุล........................................... 
เก่ียวของเปน............................. 

ที่อยู.................................................................... 
........................................................................... 
โทรศัพท.............................................................. 

  

เงื่อนไขอ่ืนๆ ............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอยืนยันวาในการกําหนดต้ังผูรับโอนประโยชนของขาพเจาไดกระทําข้ึนในขณะที่ขาพเจามีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณทุกประการ ทั้งน้ี ไดอานคําแนะนําการต้ังผูรับโอนประโยชนดานหลังหนังสือฉบับน้ีเปนที่เขาใจแลว จึงลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐานตอหนาพยาน 

                                                 ลงช่ือ......................................................สมาชิกผูแสดงเจตนา 

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

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

หมายเหตุ 1. ตองมีผูลงลายมือช่ือเปนพยานจํานวน 2 คน และพยานตองมิใชเปนผูรับโอนประโยชน 
  2. โปรดอานขอแนะนําการต้ังผูรับโอนประโยชนดานหลังหนังสือฉบับน้ี



ขอแนะนําการตั้งผูรับโอนประโยชน 

1. ผูรับโอนประโยชน 
 ผูรับโอนประโยชน ควรมีความเกี่ยวพันกับสมาชิกผูแสดงเจตนา โดยเปน พอ หรือ แม หรือ คูสมรส 
หรือ บุตร หรือ พี่ หรือนอง ของสมาชิก ทั้งน้ีผูรับโอนประโยชนสามารถระบุไดต้ังแต 1 คน หรือหลายคนก็ได 

2. การต้ังผูรับโอนประโยชนใหไดรับประโยชนท้ังหมดเพียงคนเดียว 
 กรณีน้ีหมายถึง สมาชิกผูแสดงเจตนามีความประสงคใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนผูรับโอนประโยชน
ทั้งหมดเพียงคน เดียว ใหระบุไวดังตัวอยางเชน 
 ตัวอยางท่ี 1 นาย ก. ไดรับรอยละ 100 หมายถึง นาย ก. ไดรับประโยชนทั้งหมดเพียงคนเดียว หรือ 
 ตัวอยางท่ี 2 นาย ก. ไดรับรอยละ 100 นางสาว ข. ไดรับรอยละ 100 เด็กหญิง ค. ไดรับ รอยละ 
100 หมายถึง หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยูใหนาย ก. เปนผูรับโอนประโยชนแตเพียงผูเดียว เวนแต นาย ก. ถึงแก
ความตาย จึงใหนางสาว ข.เปนผู รับโอนประโยชนแตเพียงผูเดียว และเด็กหญิง ค. เปนผูรับโอนประโยชน
ทั้งหมดหาก นาย ก. และนางสาว ข. ถึงแกความตาย 
 หมายเหตุ กรณีผูรับโอนประโยชนที่ระบุไวถึงแกความตายทั้งหมด ทรัพยมรดกและผลประโยชนของ
สมาชิก ผูถึงแกความตายจะตกทอดแกทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

3. การต้ังผูรับโอนประโยชนตามสัดสวน 
 กรณีน้ี หมายถึง สมาชิกผูแสดงเจตนามีความประสงคใหบุคคลหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนตาม
สัดสวน ใหระบุไว ดังตัวอยางเชน 
 ตัวอยางท่ี 1 นาย ก. ใหไดรับรอยละ 50 นางสาว ข. ใหไดรับรอยละ 30 เด็กหญิง ค. ใหไดรับรอยละ 20 
 หมายเหตุ กรณีน้ี หากนาย ก. หรือ นางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. ถึงแกความตายทรัพยมรดกและ
ประโยชนอื่นใด ของสมาชิกในสัดสวนที่ นาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. จะไดรับน้ัน จะตกทอดแก
ทายาทของสมาชิกตามประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย 
 ตัวอยางท่ี 2 นาย ก. ใหไดรับรอยละ 50 นางสาว ข. ใหไดรับรอยละ 30 เด็กหญิง ค. ใหไดรับรอยละ 
20 กรณีนาย ก. หรือนางสาว ข. หรือ เด็กหญิง ค. ถึงแกความตาย ให(นาย นางสาว นาง .......) ไดรับ
ประโยชนแทน เปนตน 
 ในการต้ังผูรับโอนประโยชนตามสัดสวน เมื่อรวมแลวควรใหครบ 100 เปอรเซ็นต หากไมครบ 100 
เปอรเซ็นต สวนที่เหลือจะเปนไปตามดังตัวอยางที่ 3 น้ี 
 ตัวอยางท่ี 3 กรณีต้ังผูรับโอนประโยชน รวมแลวไมครบ 100 เปอรเซ็นต เชน นาย ก. ใหไดรับรอยละ 
30 นางสาว ข. ใหไดรับรอยละ 20 เด็กหญิง ค. ใหไดรับรอยละ 10 รวมทั้งสิ้นได 60 เปอรเซ็นต กรณีเชนน้ี
ทรัพยสินและผลประโยชนอีก 40 เปอรเซ็นตของสมาชิกจะตกทอดแกทายาทของสมาชิกตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

4. สมาชิกท่ีประสงคต้ังผูรับโอนประโยชนแตกตางจากแบบหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบับน้ี ใหติดตอ
สหกรณโดยตรง 

5. การแกไขขอความ กรณีที่มีการแกไข ใหขีดฆาขอความเดิม และลงลายมือช่ือกํากับดวยทุกแหง (หามใช
ยางลบ หรือใช หมึกขาวลบเอกสาร) 

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