ใบสมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
เลขทะเบียน..............................

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

เรียน ประธานกรรมการ
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)..........................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................
เกิดวันที่................เดือน..................................พ.ศ..................อายุ...............ป ตั้งบานเรือนอยูที่..............................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพทที่บาน................................... โทรศัพทมือถือ..................................e-mail……………………………………
สถานภาพ
โสด
หมาย
หยา
สมรส (ชื่อคูสมรส)...................................................................เปนสมาชิก สอ.มก. เลขทะเบียน..........................
ประเภทสมาชิก ปกติ (0)
โอนมาจากสหกรณอื่น (1)
เคยลาออกสมัครเขาใหม (2)
พิเศษ (3)
เห็นชอบในวัตถุประสงค ขอบังคับและระเบียบของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด จึง
ขอสมัครเขาเปนสมาชิก และขอใหถอยคําเพิ่มเติมตอสหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาเปน ขาราชการ สาย ก ข ค ตําแหนง...................................ระดับ...........
พนักงานมหาวิทยาลัย
⎫
⎪ สาย
ก
ข
ค
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ⎬
⎪
⎭
พนักงานราชการ
ตําแหนง.........................................
ลูกจางประจํา
สังกัด ฝาย/ภาควิชา/กอง................................................สถาบัน/คณะ/สํานัก.............................................................
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อัตราเงินเดือน.....................................บาท เริ่มรับราชการตั้งแต....................................
ขอ 2. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนื่
ขอ 3. ขาพเจาขอสงหุนสะสมรายเดือน เดือนละ..............................หุน (.........................................บาท)
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนหักเงินคาหุน, เงินงวดชําระหนี้ และเงินอื่น ๆ จาก
เงินไดรายเดือน, เงินบําเหน็จ, บํานาญ, หรือเงินอืน่ ใดที่ทางราชการจะพึงจายใหแกขาพเจา เพื่อสงตอสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ได
ขอ 5. ขาพเจาจะชําระคาธรรมเนียมแรกเขา หุนสะสมรายเดือนเดือนแรก และลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกใหเสร็จภายในวันที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ขอ 6. ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณทุกประการ
รับทราบเงื่อนไขตองเขารับการปฐมนิเทศฯ กอนจึงจะไดรับสิทธิ
สวัสดิการ
(ลงชื่อ)............................................................................

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

หลักฐานใบสมัครประกอบดวย (1) สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (หักกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลว)
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ชุด (3) สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานฯ 1 ชุด
(4) สําเนาทะเบียนบาน 3 ชุด
(5) สําเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถามี) (6) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
(7) สําเนาสัญญาจางและสําเนาคําสั่งจาง 1 ชุด (กรณีพนักงานฯ)

คํารับรองของผูบังคับบัญชา
(เฉพาะลูกจางประจํา, ขาราชการต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา และพนักงานฯ)
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)...........................................................................................................................
ตําแหนง...........................................................ระดับ......................สังกัด..............................................................
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอรับรองวา (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................................
เปนขาราชการ/พนักงานฯ/ลูกจางประจํา ในสังกัดดังกลาวจริง และมีความประพฤติเหมาะสม เห็นควรที่จะดําเนินการ
ใหตามที่รองขอ
(ลงชื่อ)........................................................................
(นาย/นาง/น.ส.)............................................................
สําหรับเจาหนาที่กองคลัง มก./ผูเบิก
เจาหนาที่ผูหกั เงินรายไดของหนวยงาน
ไดตรวจสอบแลว ผูสมัครมีเงินได
รายเดือนที่จะหักไดตามบัญชีจายเงินเดือน
และคาจางประจํา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ลงชื่อ)............................................................
(นาย/นาง/น.ส.)...............................................
ตําแหนง.........................................................

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
เรียน คณะกรรมการดําเนินการ
ผูสมัคร เคย/ไมเคยเปนสมาชิก
สหกรณนี้มากอน (ลาออกเมือ่ .....................................)
และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
เห็นควรรับเขาเปนสมาชิก
.........................................................เจาหนาที่สหกรณ
(นาย/นาง/น.ส.)........................................................
ตําแหนง..................................................................
.........../............/............

มติคณะกรรมการดําเนินการ
มติคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่.....................................................................................
เมื่อวันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.........................มีมติ รับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ
......................................................เลขานุการ

หนังสือยินยอมขอใหหักเงินเพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

ทําที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํากัด
วันที่............เดือน...........................พ.ศ.........................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ..........................................................................อายุ.........................ป
ตําแหนง...........................................................................สังกัด
................................................................................
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํากัด
(สอ.มก.)
หมายเลขสมาชิก
......................................
ขอทําหนังสือยินยอมฉบับนีไ้ วแก สอ.มก.
วา
ขาพเจายินยอมใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร /
ผูบังคับบัญชา
ผูห ักเงินไดของหนวยงาน หักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกสมาชิกนั้น
เพื่อชําระหนีห้ รือภาระผูกพันอื่นที่มีตอ สอ.มก. ใหแก สอ.มก. ตามจํานวนที่ สอ.มก. แจงไป จนกวาหนี้หรือภาระ
ผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาว และสงเงินที่หักไวนนั้ ใหแก สอ.มก. โดยพลัน และ
การแสดงเจตนายินยอมของขาพเจานี้มิอาจจะถอนคืนได เวนแต สอ.มก. ใหความยินยอม
ขาพเจาทราบดีแลววา การหักเงินตามความยินยอมดังกลาว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร /
ผูบังคับบัญชา ที่สมาชิกปฏิบัติหนาที่ตองหักให สอ.มก. เปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขา
กองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคมซึ่งเปนไปตามความในมาตรา 42/1
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8

(ลงชื่อ).....................................................................ผูใหคํายินยอม
(......................................................................)
(ลงชื่อ)....................................................................ผูจัดการสหกรณ
(......................................................................)
(ลงชื่อ)....................................................................พยาน
(......................................................................)
(ลงชื่อ)....................................................................พยาน
(......................................................................)

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่..........................................................
เรื่อง แสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชน
เรียน ประธานกรรมการ/ผูจัดการ
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)..............................................................................อายุ.................ป
สมาชิกทะเบียนเลขที่...........................สังกัด (สํานัก/สถาบัน/คณะ)..............................................................
หนวยงาน.............................................โทรศัพท...........................................ภายใน...................................
ปจจุบันอยูบานเลขที่......................หมูที่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท...................................ขอแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชน ตามที่กําหนดไว
ในมาตรา 42/2 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 8 เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ เลขประจําตัวประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
โดยมีเงื่อนไขดังนี้....................................................................................................................
และหากมิไดระบุไวเปนอยางอื่น ในกรณีที่มีผูรับโอนประโยชนหลายคน สหกรณฯ จะจายใหคนละเทา ๆ กัน
ทั้งนี้ เพือ่ รับเงินคาหุน เงินสะสมรายเดือน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลีย่ คืน และดอกเบี้ย ตลอดจนเงิน
ชวยเหลือตาง ๆ และ/หรือเงินอื่น ๆ ของขาพเจาที่พึงไดรบั จากสหกรณฯ ทั้งนี้เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
(ลงชื่อ)...............................................................ผูทําหนังสือ
(...........................................................)
ขาพเจาผูมีรายนามขางทายนี้ ขอรับรองวาผูทําหนังสือไดแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนตอหนา
ขาพเจา และไดทํานิติกรรมนีใ้ นขณะมีสติสัมปชัญญะบริบรู ณทุกประการ ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนพยานใน
หนังสือฉบับนี้
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(...........................................................)

ใบสมัครเขาเปนสมาชิก
โครงการเงินบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม
เขียนที่..........................................................
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ..............
เรียน ประธานกรรมการ
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.)........................................................สมาชิกทะเบียนเลขที่..................
สังกัด (สํานัก/สถาบัน/คณะ).....................................................หนวยงาน (กอง/ภาค/ฝาย)............................
โทรศัพท.................................โทรศัพทภายใน...............................โทรศัพทมือถือ.......................................
ที่อยูบานเลขที่.....................................หมูที่...............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย........................................................................................
ขาพเจ ารั บทราบและเห็ นชอบในความมุ งหมายของระเบี ยบวาด วยเงิ นบริ จาคเมื่อสมาชิ กถึงแก กรรม
พ.ศ.2552 ของสหกรณนี้ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกและจะถือปฏิบัติตามระเบียบดังตอไปนี้
ขาพเจาขอใหถอยคําเพื่อแสดงเจตนจํานงเพื่อถือปฏิบัติดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจายินยอมบริจาคโดยใหเจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนหรือเงินอืน่ ใดที่ทางราชการจะพึง
จายใหแกขาพเจาหักเงินบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม จากเงินดังกลาวเพื่อสงตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 2. ในกรณีที่ขาพเจาถึงแกกรรมลงไปไมวากรณีใด ๆ เงินในสวนนี้ซึ่งสหกรณจะจายใหนั้น ขาพเจา
ขอแตงตั้งผูรับผลประโยชน คือ
2.1 ชื่อ.......................................นามสกุล........................................อยูบา นเลขที่..............
หมูที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย........................และ/หรือ
2.2 ชื่อ.......................................นามสกุล........................................อยูบานเลขที่..............
หมูที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย........................และ/หรือ
2.3 ชื่อ.......................................นามสกุล........................................อยูบานเลขที่..............
หมูที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................ตําบล/แขวง.............................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย........................และ/หรือ
จนกวาขาพเจาจะไดแจงความจํานงขอเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษร
(ลงชื่อ)...............................................................ผูสมัคร
(นาย/นาง/น.ส.).............................................................
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(นาย/นาง/น.ส.).............................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผูตรวจลายเซ็นถูกตอง

คํารอง
เขียนที่....................................................................
วันที่...................เดือน.............................พ.ศ......................
เรื่อง ขอโอนเงินปนผล/เฉลี่ยคืน
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด
ขาพเจา (นาย/นาง/น.ส.).........................................................................สมาชิกเลขที่.......................
สังกัด...............................................................โทรศัพท...............................................มีความประสงคขอโอนเงินปน
ผลและเงินเฉลีย่ คืน ประจําป 25.................ของขาพเจาโอนฝากในบัญชีเงินฝากประเภท  กระแสรายวัน
 ประจํา
 ออมทรัพย  ออมทรัพยพิเศษ ดังนี้

 โอนซื้อหุน สหกรณ (เศษที่เหลือขอโอนเขาบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพย มก.)
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี..................................................................
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา..............................................................
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี..........................................................
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
 ธนาคารออมสิน
 ฝากเขาบัญชีสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด
เลขที่บญ
ั ชี............................................ชื่อบัญชี........................................................................
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

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

