
      แบบฟอร์มตรวจสอบผู้สมคัรเปน็สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากดั 
 

1. ยศ – ช่ือ – นามสกุล............................................................................................................................. .................  
2. หน่วยงานต้นสงักัด...............................................................................รหสัหน่วยต้นสงักัด.................................... 
3. เงินได้รายเดือนรวมค่าครองชีพ........................บาท (............................................................................................)  
4. ต้องสง่ค่าหุ้น..................................หุ้น (หุ้นละ 10 บาท) จ านวนเงิน………………………………........................บาท) 
5. ผู้สมัครขอส่งค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ...................หุ้น(หุ้นละ 10 บาท) จ านวนเงิน..........................................บาท) 
6. สถานภาพผู้สมัคร โสด สมรส   หย่า 

 มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น   เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น 
มิได้สังกัด นทพ., ยศ.ทหาร, ศรภ., รร.ตท., รร.ชท., วปอ., วสท., สส.ทหาร, ผท.ทหาร 

 
7. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว   1   รูป   
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  1  ฉบับ 
4. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามี)  1  ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  
6. ส าเนาใบจ่ายเงินเดือน-ย้อนหลงั จ านวน 6 เดือน ( การเงินหน่วยรับรองส าเนา )  1  ชุด 
7. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทย จ ากัด (มหาชน) ตามใบจ่ายเงินเดอืน   1  ฉบับ 
8. ส าเนาใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)  1  ฉบับ 
9. ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี)  1  ฉบับ 
10. ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)  1  ชุด 
11. ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผูร้ับโอนประโยชน์  1  ชุด 
12. กรณีผูส้มัครบรรจุใหม่ต้องแนบค าสั่งบรรจุ หรือสัญญาจ้าง  1  ฉบับ 
13. กรณีผูส้มัครปรับย้ายสังกัดหรือหน่วยงานต้องแนบค าสัง่ปรบัย้าย  1  ฉบับ 

 
8. หลักฐานที่ยังมิได้น าส่ง 

จะน าสง่ภายหลงัใน ข้อ. ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
 

(ลงช่ือ).......................................................................เจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจสอบ 

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

            …………./………………/………….. 

 
เสนอ   คณะกรรมการด าเนินการ 
 

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

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

        …………./………………/………….. 



 
 

 
  

 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยก์องบญัชาการกองทพัไทย จ ากดั 

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

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 
1. ข้าพเจ้า............................................................อายุ............ป ี(เกิดวันที่.............เดือน......................พ.ศ ..............) 

สัญชาติ.............อยูบ่้านเลขที่....................................หมู่............ถนน...................................ต าบล/แขวง................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์............................ 

2. ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า , พนักงานราชการ ต าแหน่ง...................................................................... 
สังกัด.....................โทรศัพท์.............................โทร.ทหาร...........................ไดร้ับเงินได้รายเดือน ๆ ละ..............................บาท 

3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในทางให้กู้ยืมเงิน 
4. ตันสังกัดของข้าพเจ้าไม่มีสหกรณ์ออมทรัพยท์ี่มีวัตถุประสงค์ในทางให้กู้ยมืเงิน 
5. ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ตั้งแต่…….…./……..……/……….. 
6. ข้าพเจ้าขอถือหุ้นรายเดอืนในระยะแรกเดือนละ..............หุ้น (หุ้นละ 10 บาท) เป็นเงิน.................................บาท 

โดยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 ข้อ 5 
7. ในปัจจบุันข้าพเจ้ามหีนี้สิน ดังนี…้…………………………………………………………………………………………………………… 
8. ข้าพเจ้ายินดีสมัครท าประกันชีวิตกลุ่มในกรมธรรม์ที่ 1 – 2 ที่สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันให้ และยินยอมให้สหกรณ์ 

หักเงินได้รายเดือนเป็นค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่  3  โดยค านวณตามวันที่คุ้มครองจริง พร้อมกับเงินค่าหุ้นรายเดือน      
และค่าธรรมเนียมแรกเข้า และในปีต่อ ๆ ไป ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ที่ 3 จากเงินปันผล / 
เฉลี่ยคืน ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ  
พ.ศ.2560 ข้อ 6.3 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ว่าด้วยสมาชิก พ.ศ.2555 ข้อ 7 

9. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสงักัดทีจ่่ายเงินได้รายเดือนหักเงินเดือนของข้าพเจ้า  เพื่อส่งให้ 
สหกรณ์ออมทรพัย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  ตามภาระผกูพันที่ม ี

10. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในข้อบังคับสหกรณ์ ยินยอมช าระเงินค่าหุ้น   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   และ 
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกตามก าหนดเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

11. ข้าพเจ้าเตม็ใจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   ข้อบังคับ   ระเบียบ   และมติคณะกรรมการด าเนินการของ 
สหกรณ์ทุกประการ 
 

(ลงช่ือ).......................................................................ผู้สมัคร 
                (...............................................................) 
 

ค ารบัรองของหัวหน้าหน่วยการเงิน 
 

 ข้าพเจ้า........................................................................ต าแหน่ง.................................................................................... 
ขอรับรองว่าจะหักเงินได้รายเดือนของผูส้มัครส่งต่อสหกรณ์ ตามภาระความผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ 

(ลงช่ือ).......................................................................ผู้รบัรอง 
              (...............................................................) 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กองบัญชาการกองทพัไทย จ ากัด 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 

------------------------- 
ฯลฯ 

 ข้อ 5.   สมาชิกต้องส่งค่าหุ้น มลูค่าหุ้นละสบิบาท เป็นรายเดอืนทุกเดือนตอ่สหกรณ์ โดยวิธีหกัจากเงนิได้รายเดือน 
ของสมาชิก  ณ  ที่จ่าย  ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้ 

          เงินได้รายเดือน  (บาท)         จ านวนหุ้นท่ีต้องถือ  (หุ้น) 
 
ไม่เกิน         5,000   บาท   30 
ตั้งแต ่ 5,000   -  7,000    บาท   40 
ตั้งแต ่ 7,001   -  10,000  บาท   50 
ตั้งแต ่ 10,001 -  15,000   บาท   60 
ตั้งแต ่ 15,001 -  20,000 บาท   70 
ตั้งแต ่ 20,001 -  25,000 บาท   80 
ตั้งแต ่ 25,001 -  30,000 บาท   90 
ตั้งแต ่ 30,000 บาท ขึ้นไป            100  

 สมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ย่อมกระท าได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 60    
ของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน และจะเพิ่มหุ้นหรือลดหุ้นได้ตลอดระยะเวลา  
การเป็นสมาชิก โดยแสดงความจ านงต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่จะขอลดหุ้นต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดไม่ได้ 

ฯลฯ 
------------------------  

 
หมายเหต ุต้องแนบหลกัฐาน (พรอ้มรับรองส าเนาด้วยตนเอง)  ดังต่อไปนี ้

 
    1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว   1   รูป   
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ  
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  1  ฉบับ 
 4. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามี)  1  ฉบับ 
 5. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  
 6. ส าเนาใบจ่ายเงินเดือน-ย้อนหลัง จ านวน 6 เดือน ( การเงนิหน่วยรับรองส าเนา )  1  ชุด 
 7. ส าเนาหน้าสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารไทย จ ากัด (มหาชน) ตามใบจ่ายเงินเดือน   1  ฉบับ 
 8. ส าเนาใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)  1  ฉบับ 
 9. ส าเนาใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี)  1  ฉบับ 
 10. ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)  1  ชุด 
 11. ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผู้รบัโอนประโยชน์  1  ชุด 
 12. กรณีผู้สมัครบรรจุใหม่ต้องแนบค าสัง่บรรจุ หรือสัญญาจา้ง  1  ฉบับ 
 13. กรณีผู้สมัครปรบัย้ายสังกัดหรือหน่วยงานต้องแนบค าสั่งปรับย้าย  1  ฉบับ 
 
 
 



 
 
  
 
 

หนังสือแสดงเจตนาตัง้ผูร้ับโอนประโยชน์ 
สหกรณอ์อมทรพัยก์องบญัชากองทพัไทย จ ากดั 

เขียนที่..................................................................... 

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

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

 ข้าพเจ้า...................................................................................... อายุ ......................ปี สมาชิกเลขที่............................. 
สังกัด........................................โทรศัพท์............................โทร.ทหาร..............................อยู่บ้านเลขที.่...................................... 
หมู่ที่...................ถนน......................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.............................................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................มือถือ............................................ 
ขอแสดงเจตนาต้ังผู้รับโอนประโยชน์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  เมื่อข้าพเจ้า     
ถึงแก่กรรม ให้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์และที่จะมีต่อไปในอนาคต ยกให้ผู้รับโอนประโยชน์  
ดังนี.้- 

1. ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................................อยูบ่้านเลขที่.............................. 
หมู่ที่...................ถนน......................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................
จังหวัด.............................................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................มือถือ............................................ 

2. ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................................อยูบ่้านเลขที่.............................. 
หมู่ที่...................ถนน......................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................
จังหวัด.............................................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................มือถือ............................................ 

3. ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................................อยูบ่้านเลขที่.............................. 
หมู่ที่...................ถนน......................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................
จังหวัด.............................................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศัพท์............................มือถือ............................................ 

 ขณะท าหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนฉบับน้ี    ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ   ได้อ่าน
และเข้าใจในหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับน้ีดีแล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานสองคน 
 

(ลงช่ือ).......................................................................ผู้แสดงเจตนา 
               (...............................................................) 

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

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

 
หมายเหตุ แนบส าเนาบัตรประจ าตัว/ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผูร้ับโอนประโยชน์ (พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง) 



 
บันทกึต่อท้าย 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า............................................................................................... .........................ขอให้ถ้อยค าเพิ่มเตมิว่า 
ตามข้อความในใบสมัคร ลงวันที่...........................เดือน..................................................................พ.ศ. ....................ข้อ 3. นั้น 
ปัจจุบันข้าพเจ้ายังเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์...................................................................................................................อยู ่
โดยมีหุ้นสะสม...................................................................บาท หนี้เงินกู้สามญั...................................................................บาท 
และหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน..................................................บาท และมีภาระค้ าประกัน ดังนี้.- 

1. ........................................................................................................................................... . 
2. ............................................................................................................................. ............... 
3. ............................................................................................................................. ............... 

ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะลาออกจากสมาชิกสหกรณ์.............................................................. 
............................................................................. ในโอกาสแรกที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบญัชาการ
กองทัพไทย จ ากัด และจัดการช าระหนี้สิน/ภาระผูกพันดังกล่าวให้เรียบร้อย ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนี้ข้าพเจ้า
ขอให้สหกรณ์ด าเนินการต่อข้าพเจ้าได้ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ 
 

(ลงช่ือ).......................................................................ผู้สมัคร 

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

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

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

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

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

                 ............../............./............. 


