
 
ค ำแนะน ำกำรสมคัรสมำชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 

1. คุณสมบตัผิูส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบ (ตามขอ้ 49 ของขอ้บงัคบั สอ.กษ.) 
 (1) เป็นพนักงานราชการ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่วนราชการนัน้ๆ ยนิยอมปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าดว้ย สหกรณ์ หรอื 
 (2) เป็นพนักงานกองทุน ในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ ได้พิจารณาและ
เหน็ชอบ ใหร้บัเป็นสมาชกิสมทบได ้

2. เอกสารประกอบการสมคัร 
  (1) ใบสมคัรสมาชกิสมทบ ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด (สอ.กษ. 022) 
  (2) ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ออกให ้และส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
  (3) ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัโอนประโยชน์ 
  (4) หน้าสมุดบญัชเีงนิฝาก (ธนาคารกรุงไทยฯ) 
  (5) สลปิเงนิเดอืน เดอืนปัจจุบนั 

3. ค่าสมคัรสมาชกิสมทบ จ านวน 40 บาท (หกัรวมกบัค่าหุน้ในงวดแรก) 

4. การถอืหุน้ ตามขอ้ 4 ของระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ. 2564 
   เงินได้รำยเดือน         ถือหุ้นรำยเดือน 
  ไม่เกนิกว่า  20,000       500  บาท 
  เกนิกว่า  20,000 – 40,000  บาท   1,000  บาท 
  เกนิกว่า  40,000  บาท  ขึน้ไป   1,500  บาท 
  ทัง้นี้เมื่อมลูค่าหุน้มจี านวนเงนิครบ 4,000,000 บาท (สีล่า้นบาทถ้วน) สมาชกิต้องส่งค่าหุน้รายเดอืนไม่
เกนิกว่า 1,500 บาท หรอืจะใชส้ทิธงิดช าระค่าหุน้รายเดอืนตามขอ้ 4.2 

5. ยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง หรอืส่งทางไปรษณียถ์ึงสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั อาคาร 5 ชัน้ 1 
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั เลขที่ 3 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร   
กรุงเทพฯ 10200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั 
โทร. 0-2282-5989,  0-2281-5955  ต่อ  178 , 239 
โทรสาร  0-2629-8540 
 
 



สอ.กษ.022 
 
 
         เลขทะเบยีนสมาชกิ........................ 
 
 

ใบสมคัร 
สมำชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 

************************* 
เขยีนที.่............................................................ 
วนัที.่................................................................ 

เรยีน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

ขา้พเจา้.........................................................เลขทีบ่ตัรประชาชน ----  
ทีอ่ยู่บา้นเลขที.่.................หมู่.....................ซอย............................................ถนน................................................................ 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เข.............................................จงัหวดั......................................................... 
รหสัไปรษณีย ์..............................โทรศพัท.์.............................................มอืถอื.................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวกบา้นเลขที.่....................หมู่...............ซอย...................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.................................. จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย ์................... 
ขา้พเจ้าได้เขา้ใจขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั โดยตลอดแล้ว เหน็ชอบในวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์นี้ จงึขอสมคัรเป็นสมาชกิสมทบ และขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้มอีายุ................ปี (เกดิวนัที.่.................เดอืน.................................พ.ศ..........................) 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้  เป็นพนักงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นพนักงานกองทุนของสว่นราชการ 
ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้แต่วนัที.่.............................ต าแหน่ง................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่ม..............................................ศูนย/์กอง/ส านัก....................................................กรม.............................................. 
 เงนิไดร้ายเดอืน เดอืนละ............................................................บาท 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้เคยเป็นสมาชกิของสหกรณ์นี้มาแลว้ และไดข้อลาออกไปแลว้เมื่อวนัที.่........................................... 
เพราะเหตุ.......................................................................................................................................................................... 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงสง่เงนิค่าหุน้รายเดอืนต่อสหกรณ์เดอืนละ..........................หุน้ (หุน้ละ 10 บาท) 
เป็นจ านวนเงนิ..................................................บาท ตามเวลาทีส่หกรณ์ก าหนด 

 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาและหรอืเจา้หน้าทีผู่้จ่ายเงนิเดอืน ค่าจา้งหรอืเงนิบ านาญ หรอืเงนิบ าเหน็จ หรอื
เงนิอื่น ๆ ของขา้พเจา้ เมื่อไดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์มอี านาจหกัเงนิเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าบตัรสมาชกิ ค่าหุน้
รายเดอืน หนี้เงนิกู้   หนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนั เงนิฝาก และอื่นๆ ถ้าม ีซึ่งขา้พเจา้ต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้ จากเงนิดงักล่าวขา้งต้น
ของขา้พเจา้เมอืจ่าย เพื่อสง่ต่อสหกรณ์ดว้ย 

 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามขอ้บงัคบัสหกรณ์ทุกประการ 

 ขอ้ 7. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มไิดเ้ป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ 

      ลงชื่อ.............................................................ผูส้มคัร/ผูใ้หค้ ายนิยอม 
                      (...................................................................) 

ค ำรบัรองผู้บงัคบับญัชำ 
 ขา้พเจา้......................................................ต าแหน่ง.....................................ฝ่าย/กลุ่ม.......................................... 
ศูนย/์กอง/ส านัก...........................................กรม..............................................กระทรวง.................................................... 
ขอรบัรองว่าขอ้ความทีแ่สดงไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ 

ลงชื่อ....................................................................ผูร้บัรอง 
             (.......................................................................) 
       ............../...................../............... 



-2- 
ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 

 
เรยีน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 

 ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบขอ้ความในใบสมคัรของ.......................................................................................แล้ว 
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อบงัคบัและระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรบัสมาชิกและการขาดจาก
สมาชกิภาพ พ.ศ. 2547 

ลงชื่อ........................................................เจา้หน้าที ่
               .........../........................./...............  
มติคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ใหร้บัเขา้เป็นสมาชกิไดต้ามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนนิการ ครัง้ที.่..../.................เมือ่วนัที.่...................... 
 

ลงชื่อ........................................................เลขานุการ 
             .........../........................./............... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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หนังสือให้ค ำยินยอมหกัเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรอืบ ำนำญหรือบ ำเหน็จรำยเดือนหรือบ ำเหน็จ 
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั 

  
เขยีนที.่................................................................ 
วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ................ 

อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 ขา้พเจ้า.................................................................................... .....สมาชิก
สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด สมาชิกเลขทะเบียน........................................... ..
ปัจจุบนัเป็นด ารงต าแหน่ง...............................................................................รบัเงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิบ านาญ  
ในสงักดั........................................................................จงึท าหนังสอืให้ค ายนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ดงันี้ 

1. ขา้พเจ้ายนิยอมใหผู้้บงัคบับญัชาและ/หรอืเจา้หน้าทีผู่้จ่ายเงนิของส่วนราชการและ/หรอืหน่วยงานที่ขา้พเจ้ า
สังกัดอยู่  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จ  
เงนิบ าเหน็จตกทอด หรอืเงนิอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบัจากส่วนราชการ เพื่อช าระหนี้ เงนิค่าหุ้ นหนี้เงนิกู ้
พรอ้มดอกเบี้ย หนี้สนิในฐานะผู้ค ้าประกนั เงนิรบัฝาก หรอืภาระผูกพนัอื่นที่มตี่อสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนทีส่หกรณ์แจง้ไปจนกว่าหนี้หรอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป 

2. ขา้พเจา้จะไม่เพกิถอนหนังสอืให้ค ายนิยอมฉบบันี้ เวน้แต่สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั 
จะใหค้วามยนิยอม 

3. ให้สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ส่งคู่ฉบบัหนังสอืให้ค ายนิยอมฉบบันี้ให้ส่วนราชการ / 
หน่วยงานทีส่งักดั ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
หนังสอืยนิยอมฉบบันี้ท าขึน้โดยความสมคัรใจของขา้พเจา้ ไดต้รวจสอบขอ้ความและถ้อยค าในหนังสอืทัง้หมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
     ลงชื่อ.........................................................................สมาชกิ 
         (..........................................................................) 
      
     ลงชื่อ........................................................................พยาน 
         (..........................................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................พยาน 
         (..........................................................................) 
 
หมำยเหตุ    1. ผู้สมคัรท่ีเป็นพนักงำนรำชกำร/พนักงำนกองทุน พยำนต้องเป็นผู้บงัคบับญัชำของผู้ให้ค ำยินยอม 
    ... 2. หนังสือยินยอมให้ท ำ 2 ชุด ส ำหรบัส่วนรำชกำรต้นสงักดั 1 ชุด และส ำหรบัสหกรณ์ 1 ชุด 
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำกัด 

เขียนที่....................................................................... 
วันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า............................................................................................................อายุ.....................ปี  เป็น   ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ  พนักงานราชการ  ตำแหน่ง.......................................................... 
กอง................................................................................กรม..........................................................กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด สมาชิกทะเบียนเลขท่ี................................................... 
ขอตั้ งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำกัด 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน 
และผลประโยชน์บรรดาที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ รวมถึงเงินอื่นใดที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย 
โดยมีเง่ือนไข (***จำเป็น***)......................................................................................................................................................... 
(โปรดระบุ เช่น ให้ตามลำดับ หรือให้ได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน หรือ ให้ได้รับส่วนแบ่งตามที่ระบุไว้) ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้

 1.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขที่บัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.....................................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...........ถนน....................................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอร์ติดต่อ................................................................................................ 

 2.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขที่บัตรประชาชน................................................................
เพศ……..…..ความสัมพันธ์...................................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่...........ถนน...................................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอร์ติดต่อ................................................................................................ 

 3.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ………....ความสัมพันธ์...................................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่............ถนน...................................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอร์ติดต่อ................................................................................................ 

 4.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขที่บัตรประชาชน................................................................
เพศ……..…..ความสัมพันธ์...................................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่...........ถนน...................................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอร์ติดต่อ................................................................................................ 

 5.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขที่บัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์..................................ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่............ถนน...................................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอร์ติดต่อ................................................................................................ 
            ลงช่ือ.................................................................................ผู้ทำหนังสือ 
       (................................................................................) 
 
       ลงช่ือ.................................................................................พยาน 
               (................................................................................) 

  ลงช่ือ.................................................................................พยาน 
               (................................................................................) 
หมายเหตุ  1. ถา้ประสงคจ์ะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บผลประโยชน์ท่ีไดร้ะบุไว ้ ตอ้งท าเป็นหนงัสือตั้งผูรั้บ  

    โอนประโยชน์ฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม 
2.ให้มอบหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั 
3.ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบน าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์จดัเก็บไวก้บัแฟ้มประวติัสมาชิก 

  4. เอกสารแนบ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์  ***จ าเป็น*** 



 
 

      สมาชิกเลขท่ี............................ 

บัตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั 

  ขา้พเจา้............................................................................................................................อาย.ุ..................ปี
 เกิดวนัท่ี.............เดือน........................พ.ศ...................เลขท่ีบตัรประชาชน............................................................... 
  ขา้ราชการลูกจา้งประจ าพนกังานรัฐวิสาหกิจ/องคก์รของรัฐ พนกังานราชการ สังกดั............................ 

 เร่ิมรับราชการตั้ งแต่วนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ.....................เข้าเป็นสมาชิกตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี......../...............วนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ .................. 
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าบตัรสมาชิก และค่าหุน้รายเดือนคร้ังแรก วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ.  ............... 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
     ณ  วนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ............................. 
 ลายมือช่ือสมาชิก  ...................................       .........................................       ........................................ 
 ลงช่ือ..................................................................   พยาน 
   (สมาชิกโปรดลงลายมือช่ือทุกแบบท่ีเคยใช ้3 ลายมือช่ือ) 

 


