







 

        เลขทะเบยีน.............................. 

 

 

 

ใบสมคัรสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํกดั 

        เขยีนท.ี............................................... 

      วนัท.ี............เดอืน.................................พ.ศ.................. 
 

เรยีน ประธานกรรมการ 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)..........................................................เลขประจาํตวัประชาชน................................. 

เกดิวนัท.ี...............เดอืน..................................พ.ศ..................อายุ...............ปี ตงับา้นเรอืนอยูท่.ี............................. 

ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง.............................................. 

อําเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

โทรศพัทท์บีา้น................................... โทรศพัทม์อืถอื..................................e-mail…………………………………… 

สถานภาพ     โสด       หมา้ย     หย่า 

 สมรส (ชอืคูส่มรส)...................................................................เป็นสมาชกิ สอ.มก. เลขทะเบยีน.......................... 

ประเภทสมาชกิ  ปกต ิ( )   โอนมาจากสหกรณ์อนื ( )   เคยลาออกสมคัรเขา้ใหม ่( )    พเิศษ ( ) 

 เหน็ชอบในวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํกดั จงึ

ขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ และขอใหถ้อ้ยคาํเพมิเตมิตอ่สหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้เป็น  ขา้ราชการ  สาย  ก  ข  ค  ตาํแหน่ง...................................ระดบั........... 

          พนักงานมหาวทิยาลยั     

          พนักงานมหาวทิยาลยัเงนิรายได ้

          พนักงานราชการ 

          ลกูจา้งประจาํ  

สงักดั ฝ่าย/ภาควชิา/กอง................................................สถาบนั/คณะ/สาํนัก............................................................. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ อตัราเงนิเดอืน.....................................บาท เรมิรบัราชการตงัแต่.................................... 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้มไิดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์นื 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอสง่หุน้สะสมรายเดอืน  เดอืนละ..............................หุน้ (.........................................บาท) 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หน้าทผีูจ้า่ยเงนิไดร้ายเดอืนหกัเงนิคา่หุน้, เงนิงวดชําระหนี และเงนิอนื ๆ จาก

เงนิไดร้ายเดอืน, เงนิบาํเหน็จ, บาํนาญ, หรอืเงนิอนืใดททีางราชการจะพงึจา่ยใหแ้ก่ขา้พเจา้ เพอืสง่ต่อสหกรณ์ออม

ทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํกดั  ได ้

 ขอ้ 5. ขา้พเจา้จะชําระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้ หุน้สะสมรายเดอืนเดอืนแรก และลงลายมอืชอืในทะเบยีน

สมาชกิใหเ้สรจ็ภายในวนัทคีณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ขอ้ 6. ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ 

 

 

        (ลงชอื)......................................................................... 

        (นาย/นาง/น.ส.)............................................................ 

 

 

 

 

หลกัฐานใบสมคัรประกอบด้วย  ( ) สลปิเงนิเดอืน เดอืนลา่สดุ (หกักองทุนสาํรองเลยีงชพีแลว้) 

( ) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  ชุด  ( ) สาํเนาบตัรขา้ราชการ/สาํเนาบตัรพนักงานฯ   ชุด 

( ) สาํเนาทะเบยีนบา้น  ชุด         ( ) สาํเนาทะเบยีนสมรส  ชุด  (ถา้ม)ี      ( )  รูปถ่ายขนาด  นิว จาํนวน  รปู      

(7) สาํเนาสญัญาจา้ง 1 ชุด          ( ) สาํเนาคาํสงัจา้ง  ชุด (กรณพีนักงานฯ)   

สาย    ก   ข   ค  

 

ตาํแหน่ง.........................................  

รบัทราบเงอืนไขตอ้งเขา้รบัการปฐมนิเทศฯ ก่อนจงึจะไดร้บัสทิธิ

สวสัดกิาร 

 

(ลงชอื)............................................................................ 



 

 

 

คาํรบัรองของผู้บงัคบับญัชา 

(เฉพาะลกูจ้างประจาํ, ข้าราชการตาํกว่าระดบั  หรือเทียบเท่า และพนักงานฯ) 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)........................................................................................................................... 

ตําแหน่ง...........................................................ระดบั......................สงักดั.............................................................. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ขอรบัรองว่า (นาย/นาง/น.ส.)....................................................................................... 

เป็นขา้ราชการ/พนักงานฯ/ลกูจา้งประจาํ ในสงักดัดงักลา่วจรงิ และมคีวามประพฤตเิหมาะสม เหน็ควรทจีะดําเนินการ

ใหต้ามทรีอ้งขอ 

 

        (ลงชอื)........................................................................ 

        (นาย/นาง/น.ส.)............................................................ 

 

สาํหรบัเจ้าหน้าทีกองคลงั  มก./ผู้เบิก   สาํหรบัเจ้าหน้าทีสหกรณ์ 

เจ้าหน้าทีผู้หกัเงินรายได้ของหน่วยงาน     

 ไดต้รวจสอบแลว้ ผูส้มคัรมเีงนิได ้   เรยีน คณะกรรมการดําเนินการ 

รายเดอืนทจีะหกัไดต้ามบญัชจีา่ยเงนิเดอืน    ผูส้มคัร เคย/ไมเ่คยเป็นสมาชกิ 

และคา่จา้งประจาํ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  สหกรณ์นีมาก่อน (ลาออกเมอื.....................................) 

        และมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้บงัคบั 

(ลงชอื)............................................................  เหน็ควรรบัเขา้เป็นสมาชกิ 

(นาย/นาง/น.ส.)............................................... 

ตําแหน่ง.........................................................  .........................................................เจา้หน้าทสีหกรณ์ 

        (นาย/นาง/น.ส.)........................................................ 

        ตําแหน่ง.................................................................. 

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

 

มติคณะกรรมการดาํเนินการ 

 

 มตคิณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครงัท.ี.................................................................................... 

เมอืวนัท.ี................เดอืน.....................................พ.ศ.........................มมีต ิ     รบัเขา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ  

 

        ......................................................เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



หนังสือยินยอมขอให้หกัเงินเพือชาํระหนีหรือภาระผกูพนัอืนทีมีต่อ 

สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํกดั 

 

    

             ทําทสีหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํกดั 

              

        วนัท.ี...........เดอืน...........................พ.ศ. ........................ 

 

  โดยหนังสอืฉบบันีขา้พเจา้ ..........................................................................อายุ.........................ปี 

ตําแหน่ง...........................................................................สงักดั............................................................................... 

และเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํกดั  (สอ.มก.) หมายเลขสมาชกิ............................... 

ขอทําหนังสอืยนิยอมฉบบันีไวแ้ก่ สอ.มก.  ว่า  ขา้พเจา้ยนิยอมใหอ้ธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ / 

ผูบ้งัคบับญัชา    ผูห้กัเงนิไดข้องหน่วยงาน  หกัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอืเงนิอนืใด ทถีงึกําหนดจา่ยแก่สมาชกินัน  

เพอืชําระหนีหรอืภาระผูกพนัอนืทมีตี่อ สอ.มก. ใหแ้ก่ สอ.มก. ตามจาํนวนท ี สอ.มก. แจง้ไป จนกว่าหนีหรือภาระ

ผกูพนันันจะระงบัสินไป ให้หน่วยงานนันหกัเงินดงักล่าว และส่งเงินทีหกัไว้นันให้แก่ สอ.มก. โดยพลนั  และ

การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านีมิอาจจะถอนคืนได้  เว้นแต่ สอ.มก. ให้ความยินยอม 

  ขา้พเจา้ทราบดแีลว้ว่า  การหกัเงนิตามความยนิยอมดงักลา่ว อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์/ 

ผูบ้งัคบับญัชา ทสีมาชกิปฏบิตัหิน้าทต้ีองหกัให้ สอ.มก. เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากรและการหกัเงนิเขา้

กองทุนทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลยีงชพี  

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคมซงึเป็นไปตามความในมาตรา /  

พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.  เพมิเตมิตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ (ฉบบัท ี ) พ.ศ.  มาตรา  

 

 

     (ลงชอื).....................................................................ผูใ้หค้าํยนิยอม 

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

 

     (ลงชอื)....................................................................ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

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

 

     (ลงชอื)....................................................................พยาน 

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

 

     (ลงชอื)....................................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 



สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  จาํกดั 
50  ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
      

                                          วันท่ี....................................................................... 
เร่ือง แสดงเจตนาตัง้ผูรับโอนประโยชน 
เรียน ประธานกรรมการ/ผูจัดการ 
 ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)..............................................................................อายุ.................ป 
สมาชิกทะเบยีนเลขท่ี...........................สังกัด (สํานัก/สถาบัน/คณะ).............................................................. 
หนวยงาน.............................................โทรศัพท...........................................ภายใน................................... 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท...................................ขอแสดงเจตนาตัง้ผูรับโอนประโยชน ตามท่ีกําหนดไวใน    
มาตรา 42/2 พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญตัิสหกรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8  
เม่ือขาพเจาถึงแกกรรม ดังน้ี 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ความสัมพันธ เลขประจําตัวประชาชน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 

 โดยมีเงื่อนไขดังน้ี.................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

และหากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีมีผูรับโอนประโยชนหลายคน สหกรณฯ จะจายใหคนละเทา ๆ กัน 
 ท้ังน้ี เพ่ือรับเงินคาหุน เงินสะสมรายเดือน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลีย่คืน และดอกเบี้ย ตลอดจนเงิน
ชวยเหลือตาง ๆ และ/หรือเงินอ่ืน ๆ ของขาพเจาท่ีพึงไดรับจากสหกรณฯ  ท้ังน้ีเพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคญั 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
     (ลงชื่อ)...............................................................ผูทําหนังสือ 
      (...........................................................) 
 ขาพเจาผูมีรายนามขางทายน้ี    ขอรับรองวาผูทําหนังสือไดแสดงเจตนาตัง้ผูรับโอนประโยชนตอหนาขาพเจา 
และไดทํานิติกรรมน้ีในขณะมีสติสัมปชญัญะบริบูรณทุกประการ  ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนพยานในหนังสือฉบับน้ี 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................พยาน 
      (...........................................................) 
     (ลงชื่อ)...............................................................พยาน 
      (...........................................................) 
หมายเหต ุ : เฉพาะเงินรบัฝากต้องมีชือเจ้าของบญัชีและชือผู้มีสิทธิถอนเงินเป็นคนเดียวกนัเท่านัน 

 : ในกรณีอืนทีนอกเหนือจากนีให้เป็นไปตามกฎหมายมรดก 

 (มติคณะกรรมการดาํเนินการ ครงัที /  ลว.  สิงหาคม ) 



เลขทโีครงการฯ .............................. 

 

ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก 

โครงการเงินบริจาคเมือสมาชิกถึงแก่กรรม 

      

       เขยีนท.ี......................................................... 
      วนัท.ี................เดอืน...............................พ.ศ.............. 
เรยีน ประธานกรรมการ 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.)........................................................สมาชกิทะเบยีนเลขท.ี................. 
สงักดั (สาํนัก/สถาบนั/คณะ).....................................................หน่วยงาน (กอง/ภาค/ฝ่าย)............................ 
โทรศพัท.์................................โทรศพัทภ์ายใน...............................โทรศพัทม์อืถอื....................................... 
 ทอียู่บา้นเลขท.ี....................................หมูท่.ี..............ตรอก/ซอย............................................. 
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต................................. 
จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณยี.์....................................................................................... 
 ขา้พเจา้รบัทราบและเหน็ชอบในความมุง่หมายของระเบยีบว่าดว้ยเงนิบรจิาคเมอืสมาชกิถงึแก่กรรมของ
สหกรณ์นี  จงึขอสมคัรเขา้เป็นสมาชกิและจะถอืปฏบิตัติามระเบยีบดงัต่อไปนี 
 ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยคาํเพอืแสดงเจตน์จาํนงเพอืถอืปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยนิยอมบรจิาคโดยใหเ้จา้หน้าทผีู้จา่ยเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิอนืใดททีางราชการจะพงึ
จา่ยใหแ้ก่ขา้พเจา้หกัเงนิบรจิาคเมอืสมาชกิถงึแก่กรรม จากเงนิดงักลา่วเพอืสง่ต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิเสยีก่อนได ้
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยนิยอมมอบเงนิบรจิาคนีใหก้บัสหกรณ์  เพอืนํามาหกัชําระหนี  รวมทงัคา่ใชจ้า่ยอนืใดที
ข้าพเจา้ต้องรบัผิดต่อสหกรณ์ และหากมเีงนิเหลอืจากการหกัชําระหนี  จงึจะส่งมอบให้กบัผู้รบัประโยชน์ทขี้าพเจา้
แต่งตงั 
 ขอ้ 3. ในกรณทีขีา้พเจา้ถงึแก่กรรมลงไปไมว่่ากรณใีด ๆ เงนิในสว่นนีซงึสหกรณ์จะจา่ยใหนั้น ขา้พเจา้
ขอแต่งตงัผูร้บัผลประโยชน์ คอื 
  3.1 ชอื.......................................นามสกุล........................................อยู่บา้นเลขท.ี............. 
หมูท่.ี................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณยี.์.......................และ/หรอื 
  3.2 ชอื.......................................นามสกุล........................................อยู่บา้นเลขท.ี............. 
หมูท่.ี................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณยี.์.......................และ/หรอื 
  3.3 ชอื.......................................นามสกุล........................................อยู่บา้นเลขท.ี............. 
หมูท่.ี................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณยี.์.......................และ/หรอื 
 จนกว่าขา้พเจา้จะไดแ้จง้ความจาํนงขอเปลยีนแปลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
     (ลงชอื)...............................................................ผูส้มคัร 
     (นาย/นาง/น.ส.)............................................................. 
     (ลงชอื)...............................................................พยาน 
     (นาย/นาง/น.ส.)............................................................. 
     (ลงชอื)....................................................ผูต้รวจลายเซน็ถกูตอ้ง 
 
(ตามมติ กก. ครังที /  เมือวนัที  มีนาคม ) 




 

 
คาํร้อง 

 

       เขยีนท.ี................................................................... 

      วนัท.ี..................เดอืน.............................พ.ศ. ..................... 

 

เรอืง ขอโอนเงนิปันผล/เฉลยีคนื 

เรยีน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์มก. จาํกดั 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/น.ส.).........................................................................สมาชกิเลขท.ี...................... 

สงักดั...............................................................โทรศพัท.์..............................................มคีวามประสงคข์อโอนเงนิปัน

ผลและเงนิเฉลยีคนื ประจาํปี  .................ของขา้พเจา้โอนฝากในบญัชเีงนิฝากประเภท   กระแสรายวนั 

  ประจาํ      ออมทรพัย ์     ออมทรพัยพ์เิศษ  ดงันี 

 

  โอนซือหุ้นสหกรณ์ (เศษทเีหลอืขอโอนเขา้บญัชเีงนิฝากสหกรณ์ออมทรพัย ์มก.) 

 ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั  (มหาชน) 

 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ธนาคารกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน)   ชอืบญัช.ี................................................................. 

 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   สาขา.............................................................. 

 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   เลขทบีญัช.ี......................................................... 

 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

 ธนาคารออมสนิ 

  ฝากเขา้บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์มก. จาํกดั  

           เลขทบีญัช.ี...........................................ชอืบญัช.ี....................................................................... 

 

 ทงันีตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป จนกว่าจะมคีาํสงัเปลยีนแปลง 

  

 จงึเรยีนมาเพอืโปรดดําเนินการ 

 

       ขอแสดงความนับถอื 

 

 

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

 

 


