
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 

เขียนที่................................................................................ 
วันที่...................เดือน.............................................พ.ศ………………………… 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 
  1. ข้าพเจ้า....................................................................................................อายุ.......... .........ป ี
บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.............ต าบล..........................................อ าเภอ.............................................  
จังหวัด....................................................................... โทรศัพท์............................................................................  
  2. ข้าพเจ้าเป็น ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
  ต าแหน่ง.....................................................สังกัด........................................................... ...........
ได้รับเงินเดือน เดือนละ...................................................บาท  
  3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
  4. ข้าพเจ้าขอถือหุ้นรายเดือน เดือนละ................หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นเงิน  
เดือนละ...................................................บาท (.............................................................. ....................................) 
  5. ในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ามีหนี้สิน (แจ้งชื่อเจ้าหนี้ ต้นเงิน อัตราดอกเบี้ยวันถึงก าหนดช าระ) ดังนี้ 
      5.1 ...................................................................................................................... ............... 
      5.2 ......................................................................................................................... ............ 
  6. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินค่า
หุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพ่ือจ่ายส่ง
ช าระต่อสหกรณ ์
  7. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจต่อข้อความในระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว
ยินยอมช าระเงินค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ตามก าหนดเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  8. ข้าพเจ้าเต็มใจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
ทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ).................................................. .............ผู้สมัคร 
             (..............................................................)  

 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 
  ข้าพเจ้า.......................................................................ต าแหน่ง................................................. 
สังกัด....................................................................................ขอรับรองว่า ข้อความที่ผู้สมัครแสดงไ ว้ข้างต้นนี้
เป็นความจริงทุกประการ เห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................ผู้บังคับบัญชา  
             (..............................................................)  
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ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

  ข้าพเจ้า...........................................................เป็นคู่สมรสของ............................................ ..... 
ยินยอมให้.........................................................................................ท านิติกรรม อันเป็นการจัดการ สินสมรส
ของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ได้ทุกกรณี และถือว่าค ายินยอมในเอกสารนี้
เป็นค ายินยอมประกอบนิติกรรมทุกฉบับที่ท ากับสหกรณ์ฯ และหากคู่สมรสของข้าพเจ้ามีหนี้สินผูกพันกับ
สหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน ซึ่งไม่สามารถหักเงินจากสินสมรสได้ครบถ้วนเต็มจ านวน ข้าพเจ้าขอ
รับผิดชอบชดใช้แทน โดยยินยอมให้หักเงินได้ทุกประเภทของข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ให้ค ายินยอม  
             (............................................ ..................) 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................พยาน  
             (..............................................................)  
 
     (ลงชื่อ).............................................................. .พยาน 
             (..............................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 
หนังสือแสดงเจตนาการตั้งรับโอนประโยชน์ 

      เขียนที่................................................................................ 
     วันที่..................เดือน............................................พ.ศ..................... 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................อายุ....................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................บ้านเลขที่........................................หมู่ที่.................. 
ต าบล..............................................อ าเภอ.................................................จังหวัด........................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................... เป็น  สมาชิก  สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................สังกัด...................................................................... 
ขอแสดงเจตนาการตั้งรับผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ 
จ ากัด ข้อ 39 
 ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิของ
การเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้า ต่อไป 
 ล าดับที่ 1.......................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................บ้านเลขที่........................................หมู่ที่.................. 
ต าบล..............................................อ าเภอ.................................................จังหวัด........................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... เก่ียวข้องเป็น................................................................... 
 ล าดับที่ 2.......................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................บ้านเลขที่........................................หมู่ที่.................. 
ต าบล..............................................อ าเภอ.................................................จังหวัด........................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... เก่ียวข้องเป็น................................................................... 
 ล าดับที่ 3.......................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................บ้านเลขที่........................................หมู่ที่.................. 
ต าบล..............................................อ าเภอ.................................................จังหวัด........................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... เก่ียวข้องเป็น................................................................... 
 ล าดับที่ 4.......................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................บ้านเลขที่........................................หมู่ที่.................. 
ต าบล..............................................อ าเภอ.................................................จังหวัด........................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... เก่ียวข้องเป็น................................................................... 
 ล าดับที่ 5.......................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................บ้านเลขที่........................................หมู่ที่.................. 
ต าบล..............................................อ าเภอ.................................................จังหวัด........................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................... เก่ียวข้องเป็น................................................................... 
 
      (ลงชื่อ).....................................................................สมาชิก 
              (.....................................................................) 
      (ลงชื่อ).....................................................................พยาน 
              (.....................................................................) 
      (ลงชื่อ).....................................................................พยาน 
              (.....................................................................) 
หมายเหตุ 1. สมาชิกต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน 
  2. พยานทั้งสองคนต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อสมาชิกในขณะนั้น 
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ข้อบังคบัที่เกีย่วข้องกบัการตั้งผูร้ับโอนประโยชน์ 

 

ข้อ  39  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น 
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีต้อง
ท าตามลักษณะพินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะ
ดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงิน
อื่นใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็น
ท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวน้ัน ท้ังนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 45 และข้อ 46 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันท่ี
สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกน้ัน ๆ ได้ถึงแก่ความตาย  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน 
สี่สิบห้าวัน ในกรณี ผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้ จัดท าให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

ข้อ  40  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปน้ี 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
 (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 
 (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 

ข้อ  45  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 

(1) (2) (3) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ันผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีท่ีออกน้ัน หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีท่ีออกโดยได้รับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีท่ีออกน้ันด้วย ในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีน้ันแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมี
อยู่ในวันต้นปีน้ัน คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีน้ันไว้จนถึงปี
ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) 

โดยไม่มีความผิดน้ัน คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5) (6) น้ัน สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกน้ันมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ ปีท่ีออกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีน้ันภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่  
ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก ท่ีพ้นจากสมาชิกภาพ  
ในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นท้ังหมดหักด้วย
ขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินท้ังสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้นท้ังสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 

ข้อ  46  การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45 น้ัน ให้
สหกรณ์หักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 
 
 



 

 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 

เขียนที่................................................................................ 
วันที่...................เดือน.............................................พ.ศ………………………… 

  ข้าพเจ้า....................................................................................................อายุ....... .................ป ี
บ้านเลขท่ี..............................หมู่ที่.............ต าบล..........................................อ าเภอ... .......................................... 
จังหวัด....................................................................... โทรศัพท์............................................................................  
รับราชการสังกัด......................................................................ต าแหน่ง................................................................  
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด  
ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ดังนี้ 
  ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้ 
ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
  ข้อ 2 กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า / เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ
ได้รับเงินบ าเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด แจ้ง และส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด แทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ และเงินบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้
แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ก่อนเป็น
อันดับแรก 
  ข้อ 4 หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ 
ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 
  หนังสือยินยอมนี้ท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับที่ 1 เก็บไว้ที่สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด ฉบับที่ 2 เก็บไว้กับข้าพเจ้าเป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ให้ค ายินยอม  
             (..............................................................)  
 
     (ลงชื่อ)...............................................................พยาน  
             (..............................................................)  
 
     (ลงชื่อ)...............................................................พยาน  
             (..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 

 
  1. ส าเนาบัตรข้าราชการ    จ านวน  1  ฉบับ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรส จ านวน  1  ฉบับ 
      (กรณีระบุค ายินยอมของคู่สมรส) 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ 
  4. ค่าสมัครสมาชิก กรณีเป็นสมาชิกครั้งแรก จ านวน         50 บาท 
  5. ค่าสมัครสมาชิก กรณีเป็นสมาชิกที่เคยลาออกแล้วประสงค์กลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
        จ านวน       300 บาท 
  6. ให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ด้วยลายมือตนเองทุกฉบับ 
 
 
 

หลักเกณฑ์การถือหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 
 

เงินได้รายเดือน ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) จ านวนเงินค่าหุ้น (บาท) 
ตั้งแต ่  7,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
ตั้งแต ่10,001 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 
ตั้งแต ่15,001 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 
ตั้งแต ่20,001 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท 
ตั้งแต ่25,001 บาท ขึ้นไป 

50 
70 

100 
130 
150 

500 
700 

1,000 
1,300 
1,500 

 


