
 

เลขทะเบียนสมาชิก ข้อ 32 (3) ....................... 
รับเข้าเมื่อวนัที่ ................................................ 
 
 
 
 

    

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด 

(กรณีขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 32 (3)) 
 

         เขียนที่.............................................................. 
         วนัท่ี.................................................................. 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................................ช่ือภาษาองักฤษ............................................................................ 
ได้ทราบและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และมิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  
ที่มีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน จึงขอสมคัรเป็นสมาชิก โดยขอให้รายละเอียด ดงันี ้
 ข้อ 1 วนั เดือน ปีเกิด...............................................อาย.ุ...............ปี   โสด   สมรส   หยา่/หม้าย มีบตุร..............คน 
 ข้อ 2 ช่ือคูส่มรส............................................................ท่ีท างาน....................................โทรศพัท์....................................... 
 ข้อ 3 ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่..................หมูท่ี่...................ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั...................................................... 
รหสัไปรษณีย์..................................................โทรศพัท์..........................................โทรศพัท์มือถือ...................................................... 
 ข้อ 4 เร่ิมเข้าท างานเป็น     พนกังานราชการ     พนกังานประกนัสงัคม    ……………………………………………… 
เมื่อวนัท่ี................................................ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่...................................................เงินได้รายเดือน...........................บาท 
สถานท่ีท างาน..................................................................................ส านกั........................................................................................ 
กอง........................................................กรม.....................................................โทรศพัท์.................................................................. 
โทรสาร........................................................... 

 ข้อ 5 เลขประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร    -  -  -  -  

 ข้อ 6 ข้าพเจ้าลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ เมื่อวนัท่ี..................................................................... 
 ข้อ 7 เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 32(3)  ขอส่งช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ ในอตัราเดือนละ
..................บาท **(อตัราถือหุ้นรายเดือนต้องไมต่ ่ากวา่ที่ระเบียบสหกรณ์ฯ ก าหนดไว้ โปรดดดู้านหลงั)** 
 ข้อ 8 เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 32(3) ข้าพเจ้ายินยอมท าประกนัชีวิตตามที่สหกรณ์จดัหาให้ และ
จ่ายเงินสมทบช าระเป็นคา่เบีย้ประกนัชีวิต (เงินคา่เบีย้ประกนัจะค านวณจากวนัสมคัรถึงเดือนกนัยายน ตามอตัราที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบ) 
 ข้อ 9 เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 32(3)  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า หกัเงินคา่หุ้นรายเดือน และเงินงวดช าระหนีห้รือเงินอื่นใด ซึง่ข้าพเจ้าต้องสง่ตอ่สหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
สง่ตอ่สหกรณ์ 
 ข้อ 10 เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 32(3) จะช าระเงินคา่หุ้นรายเดือน โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือน
ในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนัน้ๆ ทกุเดือน จะไม่ขาดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกนั และถ้าข้าพเจ้ากู้ เงินจะช าระหนี ้
เงินกู้ต่อสหกรณ์โดยวิธีหกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ท่ีจ่าย ทกุวนัสิน้เดือน จะไม่ค้างช าระเงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้
ติดตอ่กนัเป็นเวลา 2 เดือน หรือผิดนดัช าระ 3 ครัง้ส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ หรือไม่ปฏิบตัิตามความในข้อบงัคบั ข้อ 42 หรือ ข้อ  56 ข้าพเจ้า
ยินยอมปฏิบตัิตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

พลกิด้านหลงั 

สอ.รง. 1-001-02 

 พนักงานราชการ 

 พนักงานประกันสังคม 

รหสัสมาชิกสมทบ ......................(เป็นสมาชิกมาแล้ว 8 ปีขึน้ไป) 

 

ตรวจสอบแล้วคุณสมบัตคิรบถ้วน 

 
...................................................

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 



**เอกสารประกอบการสมคัร** 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
2. หนงัสือแสดงเจตนาระบผุู้ รับผลประโยชน์ 

3. ส าเนาค าสัง่ หรือสญัญาจ้าง (ส าหรับสมาชกิที่มีก าหนดเวลาจ้าง) 
4. หน้าสมดุบญัชีธนาคาร 
5 . เอกสารรับรองเงินได้รายเดือน (สลปิเงนิเดือน)  
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 ข้อ 11 ถ้าข้าพเจ้าขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบงัคบั ข้อ 40  หรือ ข้อ 54 หากมีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ และ/หรือผู้ค า้
ประกัน ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินทุนเรือนหุ้นหรือเงินอื่นใดที่จะพึงได้รับจากสหกรณ์ เพื่อช าระหนีส้ินหรือจ านวนเงินซึ่งต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน และถ้ายงัมีหนีส้ินและจ านวนเงินที่ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สว่นราชการ 
ที่ข้าพเจ้าสงักดั เจ้าหน้าที่ผู้ซึง่เป็นผู้จ่ายเงินหกัเงินท่ีข้าพเจ้ามีสทิธิได้รับ เพื่อช าระหนีส้นิตอ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อนได้ 
 ข้อ 12 ข้าพเจ้า จะปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ทกุประการ 
 

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

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

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

  
  
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
(ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอ านวยการ หรือประเภทวิชาการระดับช านาญการขึน้ไป หรือประเภททั่วไปในระดับอาวุโส) 

  ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความที่ผู้ สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี ้เป็นความจริงทุกประการ และสมควรเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ 
 

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

         ต าแหนง่............................................................... 
**อัตราการถอืหุ้นรายเดอืนขัน้ต ่าสุด** (เร่ิมใช้ 1 ตุลาคม 2556) 

เงนิเดือน อัตราถอืหุ้น 
(บาท) 

เงนิเดือน อัตราถอืหุ้น 
(บาท) 

เงนิเดือน อัตราถอืหุ้น 
(บาท) 

8,000 – 10,000 500 16,000 – 18,000 960 24,000 – 26,000 1,440 
10,000 – 12,000 600 18,000 – 20,000 1,080 26,000 – 28,000 1,560 
12,000 – 14,000 720 20,000 – 22,000 1,200 28,000 -30,000 1,680 
14,000 – 16,000 840 22,000 – 24,000 1,320 ตัง้แต ่30,000 ขึน้ไป 1,800 

อัตราการถอืหุ้นรายเดือนขัน้สูง ตามประกาศของสหกรณ์ 

แบบแจ้งที่อยู่ “ทุนสาธารณประโยชน์กรณีประสบภยัธรรมชาติ” (ทุนสวัสดิการสมาชกิ) 

สถานที่ / เลขที่บ้านที่ท าประกนั หมายเหตุ 

  ตามที่อยูแ่จ้ง ข้อ 3 

 ตามที่อยู ่เลขที่....หมูท่ี่........ตรอก/ซอย....................................... ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................................... 
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์............................. 

**บ้านที่ท าประกันต้องเป็นบ้านที่
สมาชิกมีกรรมสทิธ์ิ คือ บ้านของบิดา 
มารดา คูส่มรส หรือบ้านของตนเอง 

 
 

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้สมัครสมาชิก 

1................................................................................... 
 

2................................................................................... 

เห็นชอบ 

ประธาน / รองประธาน ..................................วนัท่ี............................  
 


