
 
ค ำแนะน ำกำรสมคัรสมำชิกสำมญั สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 

1. คุณสมบตัผิูส้มคัรเป็นสมาชกิสามญั (ตามขอ้ 33 (5) ก. ของขอ้บงัคบั สอ.กษ.) 
 (1) เป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า สงักดัส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอืขา้ราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานเจา้หน้าทีป่ระจ าส่วนราชการ  หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจินัน้ๆ รอ้งขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรอืเป็นเจ้าหน้าที่ หรอื
ลูกจา้งประจ าของสหกรณ์นี้ 

2. เอกสารประกอบการสมคัร 
  (1) ใบสมคัรสมาชกิสมทบ ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด (สอ.กษ. 001) 
  (2) ส าเนาบตัรประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการที่ส่วนราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ออกให ้และส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
  (3) ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัโอนประโยชน์ 
  (4) หน้าสมุดบญัชเีงนิฝาก (ธนาคารกรุงไทยฯ) 
  (5) สลปิเงนิเดอืน เดอืนปัจจุบนั 

3. ค่าสมคัรสมาชกิสามญั จ านวน 20 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 
  ทัง้นี้เมื่อมูลค่าหุ้นมจี านวนเงนิครบ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สมาชกิต้องส่งค่าหุ้นราย
เดอืนไม่เกนิกว่า 1,500 บาท หรอืจะใชส้ทิธงิดช าระค่าหุน้รายเดอืนตามขอ้ 4.2 

5. ยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง หรอืส่งทางไปรษณีย์ถึงสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั อาคาร 5 
ชัน้ 1 สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด 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.001 
 
 
         เลขทะเบยีนสมาชกิ........................ 
 
 

ใบสมคัร 
สมำชิกสำมญั สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 

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

เรยีน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

ขา้พเจา้.......................................................เลขทีบ่ตัรประชาชน ----  
ทีอ่ยู่บา้นเลขที.่.................หมู่.....................ซอย....................................ถนน................................................................ 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั................................................... 
รหสัไปรษณีย ์..............................โทรศพัท.์.............................................มอืถอื............................................................ 
ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวกบา้นเลขที.่....................หมู่.........ซอย......................................ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.................................. จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย ์............... 
ขา้พเจ้าไดเ้ขา้ใจขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั โดยตลอดแล้ว เหน็ชอบในวตัถุประสงค ์
ของสหกรณ์นี้ จงึขอสมคัรเป็นสมาชกิสามญั และขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้มอีายุ................ปี (เกดิวนัที.่.................เดอืน.................................พ.ศ..........................) 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้  เป็นขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  เป็นพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ องคก์รของรฐั  อื่นๆ  
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. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้้บงัคบับญัชาและหรอืเจา้หน้าที่ผูจ้่ายเงนิเดอืน ค่าจา้งหรอืเงนิบ านาญ หรอืเงนิบ าเหน็จ 
หรอืเงนิอื่น ๆ ของข้าพเจ้า เมื่อได้รบัมอบหมายจากสหกรณ์มีอ านาจหกัเงนิเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบตัร
สมาชกิ ค่าหุน้รายเดอืน หนี้เงนิกู้ หนี้ในฐานะผู้ค ้าประกนั เงนิฝาก และอื่นๆ ถ้าม ีซึ่งขา้พเจา้ต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้ จาก
เงนิดงักล่าวขา้งตน้ของขา้พเจา้เมื่อ 

อจ่าย 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 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความในใบสมคัรของ.......................................................................................
แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มคุีณสมบตัิครบถ้วน ถูกต้อง ตามขอ้บงัคบัและระเบียบว่าด้วยคุณสมบตัิ วธิรีบัสมาชกิและการ
ขาดจากสมาชกิภาพ พ.ศ. 2547 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
. 
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หนังสือให้ค ำยินยอมหกัเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรอืบ ำนำญหรือบ ำเหน็จรำยเดือนหรือบ ำเหน็จ 
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั 

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

อาศยัความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า............... ..................................................................... .....
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั สมาชกิเลขทะเบยีน....................................
ปัจจุบันเป็นด ารงต าแหน่ง................................................. ..............................รับเงินเดือน ค่าจ้าง  
เงนิบ านาญ ในสงักดั............................................. ...........................จึงท าหนังสอืให้ค ายินยอมไว้กับ
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ดงันี้ 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคบับัญชาและ/หรอืเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงนิของส่วนราชการและ/หรอืหน่วยงาน 
ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ เงนิบ าเหน็จรายเดือน  
เงนิบ าเหน็จ เงนิบ าเหน็จตกทอด หรอืเงนิอื่นใดทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดร้บัจากสว่นราชการ เพื่อช าระหนี้เงนิค่าหุน้
หนี้เงนิกู้พรอ้มดอกเบี้ย หนี้สนิในฐานะผู้ค ้าประกนั เงนิรบัฝาก หรอืภาระผูกพนัอื่นที่มตี่อสหกรณ์ออมทรพัย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรอืภาระผูกพนั
นัน้จะระงบัสิน้ไป 

2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือให้ค ายินยอมฉบับนี้  เว้นแต่สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ ากดั จะใหค้วามยนิยอม 

3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด ส่งคู่ฉบับหนังสือให้ค ายินยอมฉบับนี้ ให ้
สว่นราชการ / หน่วยงานทีส่งักดั ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
หนังสอืยนิยอมฉบบันี้ท าขึ้นโดยความสมคัรใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบขอ้ความและถ้อยค าในหนังสอื
ทัง้หมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
     ลงชื่อ.........................................................................สมาชกิ 
           (......................................................................) 
      
     ลงชื่อ........................................................................พยาน 
          (........................................................................) 
 

ลงชื่อ........................................................................พยาน 
           (........................................................................) 
 
หมำยเหตุ     หนังสือยินยอมให้ท ำ 2 ชุด ส ำหรบัส่วนรำชกำรต้นสงักดั 1 ชุด และส ำหรบัสหกรณ์ 1 ชุด 
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำกัด 

 
เขียนที่....................................................................... 
วันที.่............เดือน.............................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า............................................................................................................อายุ.....................ปี  เป็น   ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ  พนักงานราชการ  ตำแหน่ง.......................................................... 
กอง.................................................................................กรม..............................................................กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
เป็นสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด สมาชิกทะเบียนเลขท่ี......................................................... 
ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผลเงิน
เฉลี่ยคืน และผลประโยชน์บรรดาที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ รวมถึงเงินอื่นใดที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย 
โดยมีเงื่อนไข (**จำเป็น**).......................................................................................................................................................... 
(โปรดระบุ เช่น ให้ตามลำดับ หรือให้ได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน หรือ ให้ได้รับส่วนแบ่งตามทีร่ะบุไว้) ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้
 1.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.....................................ภูมลิำเนาอยูบ่้านเลขท่ี.................หมู่ที่..........ถนน..............................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
 2.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.....................................ภูมลิำเนาอยูบ่้านเลขท่ี.................หมู่ที่..........ถนน..............................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
 3.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.....................................ภูมลิำเนาอยูบ่้านเลขท่ี.................หมู่ที่..........ถนน..............................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
 4.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.....................................ภูมลิำเนาอยูบ่้านเลขท่ี.................หมู่ที่..........ถนน..............................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
 5.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.....................................ภูมลิำเนาอยูบ่้านเลขท่ี.................หมู่ที่..........ถนน..............................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
                ลงช่ือ.................................................................................ผูท้ำหนังสือ 
          (...................................................................................) 
 
       ลงช่ือ.........................................................................พยาน 
          (................................................................................) 

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

    โอนประโยชน์ฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม 
2.ให้มอบหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั 
3.ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบน าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์จดัเก็บไวก้บัแฟ้มประวติัสมาชิก 

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



 
 

 
 

      สมาชิกเลขที............................ 

บัตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํากดั 

  ขา้พเจา้....................................................................................................................อาย.ุ..................ปี
 เกิดวนัที.............เดือน........................พ.ศ...................เลขทีบตัรประชาชน...................................................... 
  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานรัฐวิสาหกิจ/องคก์รของรัฐ พนกังานราชการ สังกดั.................... 

 เริมรับราชการตงัแต่วนัที..........เดือน.................พ.ศ.....................เขา้เป็นสมาชิกตามมติทีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุมครังที......../...............วนัที.............เดือน........................พ.ศ .............. 
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าบตัรสมาชิก และค่าหุน้รายเดือนครังแรก วนัที.........เดือน..................พ.ศ.  ...... 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 
     ณ  วนัที.............เดือน..............................พ.ศ............................. 

 ลายมือชือสมาชิก  ...................................       .........................................       .................................... 
 ลงชือ..................................................................   พยาน 
   (สมาชิกโปรดลงลายมือชือทุกแบบทีเคยใช ้  ลายมือชือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอ.กษ.- 002 
 
 

ใบขอเปลีย่นแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 

 

เขียนท่ี………….....................................………….. 
วนัท่ี….....…เดือน……..............…….พ.ศ..........……… 

 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

  ขา้พเจา้…….................................…………….สมาชิกทะเบียนเลขท่ี………………………………. 
สังกดั…………………..…………….………..กรม……………….......………………...กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง  เดือนละ………..........……………บาท  เดิมส่งค่าหุน้รายเดือน ๆ ละ…..................….......บาท 
  …………….. เพิ่มส่งเงินค่าหุน้รายเดือนเป็นเดือนละ……………………...……………….บาท 
มีความประสงค ์ …………….. ลดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนเหลือเดือนละ………………………………...........บาท 
  …………….. งดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนเพราะไดส่้งเงินค่าหุ้นไม่นอ้ยกวา่  120  เดือน  หรือ 
    เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่  50,000  บาท  และไม่มีหน้ีสินกบัสหกรณ์ 
ทั้งน้ีตั้งแต่เดือน…………………………..เป็นตน้ไป  เบอร์โทรศพัท.์............................................................................ 
 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 รายการ   จ านวนหุ้น   จ านวนเงินค่าหุ้น   (บาท) 
ถือหุ้นรายเดือนเดิม           …………………….    ……………………………………………………….. 
ส่งหุน้มาแลว้ จ านวน…….เดือน  …………………….    ……………………………………………….………. 
ถือหุ้นรายเดือนใหม่           …………………….    ………………………………………………………. 
 

                    ลงช่ือ………………………...….เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
                             ……../…………./………… 
       ⃞ มีหน้ี        ⃞ ไม่มีหน้ี ..........................................บาท ตอนท าสัญญาเงินกูค้ร้ังสุดทา้ยถือหุน้...............................บาท 
 

ความเห็นเลขานุการ 
………     เห็นสมควร             ⃞ เพ่ิมค่าหุ้น            ⃞    ลดค่าหุ้น           ⃞     งดส่งค่าหุ้น   
……..    ไม่เห็นสมควร        ⃞  เพิ่มค่าหุน้         ⃞     ลดคา่หุน้         ⃞     งดคา่หุน้  

 เน่ืองจาก............................................................................................................................................................ 
 

                          ลงช่ือ………………………………..เลขานุการ 
                            ............/................../................. 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 
       ⃞  อนมุตัิ         ⃞  ไม่อนมุตัิ    ในการประชุมคร้ังท่ี............./.......................วนัท่ี ............./........................../................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเหต ุ แนบสลปิเงินเดือนทุกคร้ังท่ีมีการเปลีย่นแปลงการส่งเงินค่าหุ้น ***จ าเป็น*** 



 
สอ.กษ. -003 

 
 
 
 
 
 

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก 
 

เลขที่บัญชี........................................................ 
 

ประเภท    ออมทรัพย ์          ออมทรัพยพ์ิเศษ 
    ประจ า  3  เดือน     ประจ า  6 เดือน    ประจ า  12  เดือน  อ่ืน ๆ .................... 
 

วนัท่ี............................................................................ 
 

เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

  ขา้พเจา้..................................................................ต าแหน่ง................................................................. 
ฝ่าย/..................................................................ส านกั/กอง/จงัหวดั.................................................................................. 
สมาชิกทะเบียนเลขท่ี..................................เลขท่ีบตัรประชาชน  -  -   - -  
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.................ซอย............................................ถนน............................................................ 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................................... 
รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัทท่ี์ท างาน..................................................มือถือ....................................... 
มีความประสงคข์อเปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ออมทรัพยพ์ิเศษ  ประจ า 3 เดือน ประจ า 6 เดือน  
  ประจ า  12  เดือน  อ่ืน ๆ........... ในบญัชีช่ือ...............................................................................ไวก้บัสหกรณ์น้ี 
   ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนั และปฏิบติัตามระเบียบของสหกรณ์น้ี ในส่วนท่ีวา่ดว้ยเงินฝากประเภท 
 ออมทรัพย ์ ออมทรัพยพ์ิเศษ  ประจ า  3 เดือน  ประจ า  6 เดือน   ประจ า  12  เดือน  อ่ืน ๆ............. 
ซ่ึงอยูใ่นเวลานั้นทุกประการ   และขา้พเจา้ทราบแลว้วา่สหกรณ์จะรับฝากเงินและเร่ิมคิดดอกเบ้ียเงินฝากใหต้ั้งแต่วนัท่ี
สหกรณ์ไดรั้บฝากเงิน   และไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานการฝากเงิน   ณ   ส านกังานสหกรณ์ถูกตอ้งครบถว้นแลว้
เป็นตน้ไป 
  ขา้พเจา้ (และผูมี้นามทา้ยค าขอน้ี  รวม......................ท่าน)   มีอ านาจในการถอนเงิน หรือให้ค าสั่ง
เก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดบญัชีน้ี  ดงัตวัอยา่งลายมือช่ือทา้ยหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

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



 
สอ.กษ.- 004 

 
 

ใบซ้ือหุ้นเพิม่ 
 

เขียนท่ี…………………………………………….. 
วนัท่ี………เดือน…………………….พ.ศ………. 

 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

  1.  ขา้พเจา้…………………………………………….สมาชิกทะเบียนเลขท่ี…………………..…… 
สังกดั…………………………………………กรม……………….………………….…..กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ถือหุ้นรายเดือน   เดือนละ……………………………หุน้   เป็นเงิน................................................................บาท 

1. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอซ้ือหุน้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   
ซ้ือหุน้เพิ่มเพื่อใชสิ้ทธิกู.้....................เท่า  เพิ่มขึ้นอีกจ านวน...........................หุน้  เป็นเงิน......................................บาท 
ภายในวนัท่ี..............เดือน..................................................พ.ศ...................เบอร์โทรศพัท…์………………………….. 
 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 รายการ   จ านวนหุ้น   จ านวนเงินค่าหุ้น   (บาท) 
ถือหุ้นรายเดือน             …………………….    ……………………………………………………….. 
หุน้เดิมถึงส้ินเดือนน้ี           …………………….    ……………………………………………….………. 
หุน้ท่ีขอซ้ือเพิ่มคร้ังน้ี           …………………….    ……………………………………………………….. 
  รวม          …………………….    ……………………………………………………….. 
 

                          ลงช่ือ………………………….เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
                                   ……../…………./……… 
 
สมควรใหซ้ื้อหุน้เพิ่มได.้.........................บาท  เน่ืองจากเม่ือรวมกบัหุน้เดิมแลว้ไม่เกินหน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
ไม่สมควรใหซ้ื้อหุ้นเพิ่ม.................................................................................................................................................... 
 

                   ลงช่ือ………………………………..เลขานุการ 
                                  ............/................../................. 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



สอ.กษ.- 005 
 
 
 
 

บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………… 
ที่……………………………………………………..วันที…่………………………………………………………... 
เร่ือง    การเปล่ียนแปลงหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 
 

เรียน   เลขานุการ  ผา่น  ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
 

  ดว้ยขา้พเจา้............................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี........................ 
มีความประสงคข์อเปล่ียนแปลงหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ใหม่ตามเอกสารท่ีแนบ     โดยขอยกเลิกหนงัสือตั้ง 
ผูรั้บโอนประโยชน์ ฉบบัลงวนัท่ี........................................................................และใชห้นงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 
ฉบบัลงวนัท่ี................................................................................แทน  เบอร์โทรศพัท.์................................................ 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

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

       
    

               ลงช่ือ………………………………….ผูจ้ดัการ 
           …………../…………./…………. 
 
เรียน ฝ่ายธุรการ 
 
  ขอใหร้วมหลกัฐานหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์  ฉบบัลงวนัท่ี....................................................... 
และใหใ้ชห้นงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์  ฉบบัลงวนัท่ี.........................................................................ต่อไป 
 
 

          ลงช่ือ………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
           …………../…………./…………. 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำกัด 

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

 ข้าพเจ้า............................................................................................................อายุ.....................ปี  เป็น   ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ  พนักงานราชการ  ตำแหน่ง............................................................. 
กอง................................................................................กรม..........................................................กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด สมาชิกทะเบียนเลขท่ี......................................................... 
ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผลเงิน
เฉลี่ยคืน และผลประโยชนบ์รรดาที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ รวมถึงเงินอื่นใดที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายโดยมีโดยมี
เงื่อนไข (**จำเป็น**).................................................................................................................................................................... 
(โปรดระบุ เช่น ให้ตามลำดับ หรือให้ได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน หรือ ให้ได้รับส่วนแบ่งตามที่ระบุไว้) ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี ้
 1.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.........................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...........ถนน......................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ........................................................................................................................... 
 2.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.........................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...........ถนน......................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ........................................................................................................................... 
 3.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.........................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที.่...........ถนน......................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ........................................................................................................................... 
 4.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.........................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...........ถนน......................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ........................................................................................................................... 
 5.ช่ือ-สกุล...........................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์.........................ภูมลิำเนาอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที.่...........ถนน......................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ........................................................................................................................... 
                ลงช่ือ.................................................................................ผูท้ำหนังสือ 
           (................................................................................) 
 
            ลงช่ือ.................................................................................พยาน 
       (................................................................................) 

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

    โอนประโยชน์ฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิม 
2.ให้มอบหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
3.ให้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบน าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์จดัเก็บไวก้บัแฟ้มประวติัสมาชิก 

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



สอ.กษ.- 006 
 
 
 
          บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ...................................................................................................................................................................... 
ท่ี........................................................................วนัท่ี........................................................................................................ 
เร่ือง ขอยกเลิกบตัรสมาชิก 
........................................................................................................................................................................................... 
เรียน ประธานกรรมการฯ 
  

  ดว้ยขา้พเจา้.....................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.................................... 
สังกดั.........................................................................................ขอยกเลิกบตัรสมาชิกลงวนัท่ี.......................................... 
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................ 
และขอใชบ้ตัรสมาชิกลงวนัท่ี..............................................................เบอร์โทรศพัท…์…………………………………. 
 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 

      ลงช่ือ............................................................ 
                   (...........................................................) 
 
 
เรียน เลขานุการฯ 
 

  สหกรณ์ไดเ้คยจดัท าบตัรสมาชิกใหแ้ก่............................................................................................... 
สมาชิกทะเบียนเลขท่ี............................สังกดั....................................................ไปแลว้เม่ือวนัท่ี.................................... 
เน่ืองจาก.......................................................................................................................................................................... 
จึงเห็นสมควรใหย้กเลิกบตัรสมาชิก  ลงวนัท่ี...................................................................และใหใ้ชบ้ตัรสมาชิกลงวนัท่ี 
...........................................................แทนบตัรสมาชิกลงวนัท่ี...................................................................................... 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนามในบตัรสมาชิกลงวนัท่ี............................................................ 
แทนบตัรสมาชิกลงวนัท่ี................................................................................................................................................. 
 

      ลงช่ือ………………………..…....……เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
              (......................................................) 

 
หมายเหตุ สมาชิกท่ีเปล่ียนแปลง ช่ือ – นามสกุล  แนบส าเนาการเปล่ียนช่ือ-สกุลทุกคร้ัง 

 
 
 
 



สอ.กษ. - 007 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………….……………. 
ที่……………………………………………………..วันที…่…………………………………………………………. 
เร่ือง    ขอเปล่ียนแปลงการส่งเงินงวดช าระหน้ี  (ปรับเพิ่ม) 
 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 
  ตามท่ีขา้พเจา้…………………………………………………….สมาชิกเลขท่ี……………………. 
สังกดั…………………………………………………ไดข้อกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ   จ านวน…………………..…….บาท 
โดยผอ่นช าระเงินตน้เดือนละ………………………..บาท   นั้น 

  บดัน้ี ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงการส่งเงินงวดช าระหน้ีประจ าเดือนจาก 
งวดละ………………..บาท   เป็นงวดละ……………….….บาท   ทั้งน้ี   ตั้งแต่เดือน………………………เป็นตน้ไป 
เบอร์โทรศพัท…์………………………………… 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไปดว้ย  จกัขอบคุณยิง่ 
 
       ลงช่ือ…………………………………....…ผูข้อกู ้
                (…………………………….………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สอ.กษ. - 008 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่………………………………………………………….วนัที่………………………………………………………. 
เร่ือง    ขอเปล่ียนแปลงการส่งเงินงวดช าระหน้ี  (ปรับลด) 
 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 
 ขา้พเจา้...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน............................................ 
ต าแหน่ง......................................................................................เงินไดร้ายเดือน.....................................................บาท 
สังกดั........................................................................ขอเรียนคณะกรรมการฯ  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ขา้พเจา้  ไดกู้เ้งิน    หรือไดค้ ้าประกนัเงินกูข้อง........................................................................... 
ตามหนงัสือเงินกูส้ามญั /พิเศษ/เพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขท่ี.........................................เม่ือวนัท่ี................................................ 
จ านวนเงิน.............................บาท  ก าหนดช าระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียงวดรายเดือนทุกเดือน งวดละ......................บาท  
รวม.........................งวด 
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามสญัญาเน่ืองจาก................................................................................ 
 ขอ้  3.  ขา้พเจา้จึงขอผอ่นช าระหน้ีงวดละ…………..………..บาท   เป็นงวดละ……………..………….บาท    
ทั้งน้ี   ตั้งแต่เดือน…………………….…เป็นตน้ไป   เบอร์โทรศพัท…์…………………………………. 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไปดว้ย  จกัขอบคุณยิง่ 
 
       ลงช่ือ………………………………..…ผูข้อกู ้
                (…………………………………..) 
 
       ลงช่ือ......................................................ผูค้  ้าประกนั 

       (………………………..………….) 
 
       ลงช่ือ....................................................ผูค้  ้าประกนั 

        (………………….………..……..) 
 

ลงช่ือ...................................................ผูค้  ้าประกนั 
                 (……………………….………..) 
 (แนบส ำเนำบตัรประชำชน/บตัรขำ้รำกำร  และ สลิปเงินเดือนผูค้  ำ้ประกนั)  
 
 
 
 



สอ.กษ. - 009 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………….…. 
ที่………………………………………………………….วนัที่……………………….………………………………. 
เร่ือง    การเปล่ียนแปลงหลกัประกนัเงินกูส้ามญั  (ใชค้่าหุน้ค ้าประกนั) 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการเงินกู ้
ดว้ยขา้พเจา้…………………………………………………สมาชิกทะเบียนเลขท่ี………………… 

สังกดั………………………………………………….……ไดกู้เ้งินสามญัจ านวน………………………………..บาท 
ตามสัญญาท่ี………./…………โดยมี…1…………..……………..……………2………………………………….…. 
3…………………………………...……….เป็นผูค้  ้าประกนั   ส่งช าระเงินกูส้ามญัแลว้ จ านวน………….……….บาท 
คงเหลือเงินกูส้ามญั จ านวน…………………….….บาท   ปัจจุบนัมีค่าหุน้จ านวน……….…...………….……….บาท 
มีค่าหุน้มากกวา่เงินกูส้ามญัคา้งช าระ  จึงขอน าค่าหุน้มาค ้าประกนัเงินกูส้ามญัท่ียงัไม่ไดช้ าระ เบอร์โทรศพัท…์……... 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดอนุมติัให้น าค่าหุน้ของขา้พเจา้มาเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ามญัท่ียงั
ไม่ไดช้ าระดว้ย  จกัขอบคุณมาก 

ลงช่ือ………………………………….……ผูกู้ ้
               (............................................................) 
 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเงินกู ้  
  ไดต้รวจสอบแลว้…………………………………..สมาชิกเลขท่ี………….….........................  
มีค่าหุน้………………………………บาท   มีหน้ีสินคา้งช าระ………………..……..บาท ฉะนั้นมีค่าหุ้นมากกวา่
เงินกูส้ามญัคา้งช าระ  จึงเห็นสมควรน าเงินค่าหุ้นมาเป็นประกนัเงินกูส้ามญัท่ียงัไม่ไดช้ าระได ้
 
 

ลงช่ือ………………………..……เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
                             (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สอ.กษ.- 010 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่……………………………………………………..…..วันที่…………………………………………………..……. 
เร่ือง    การเปล่ียนแปลงหลกัประกนัเงินกูส้ามญั  (ใชผู้ค้  ้าประกนั  1 คน) 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการเงินกู ้
ดว้ยขา้พเจา้…………………………………………………สมาชิกทะเบียนเลขท่ี………………… 

สังกดั…………………………………………………ไดกู้เ้งินสามญัจ านวน…………….………………………..บาท 
ตามสัญญาท่ี………./………โดยมี 1.………………………………………2.……………………………………..…. 
3………………………………………………เป็นผูค้  ้าประกนั ส่งช าระเงินกูส้ามญัแลว้ จ านวน………...……….บาท   
คงเหลือเงินกูส้ามญั จ านวน...............................................บาท  ปัจจุบนัมีค่าหุน้จ านวน.......................................บาท     
ซ่ึงเป็นตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก  ขา้พเจา้จึงมีความประสงคจ์ะขอเปล่ียนหลกัประกนัใหม่โดยให้
...................................................................เป็นผูค้  ้าประกนัเพียงคนเดียว และ................................................................
ผูค้  ้าประกนัไดรั้บทราบและยนิยอมจะเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัท่ีคา้งช าระของขา้พเจา้เพียงคนเดียวและได ้
ลงลายมือช่ือไวใ้นหนงัสือน้ีดว้ยแลว้    (เบอร์โทรศพัท.์.......................................) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดอนุมติัใหเ้ปล่ียนหลกัประกนัเงินกูส้ามญัตามท่ีเสนอดว้ย   
จกัขอบคุณมาก 
 

ลงช่ือ………………………………….……ผูกู้ ้
                           (............................................................) 

 

       
ลงช่ือ…………………………………...ผูค้  ้าประกนั 

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

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

 
(ลงช่ือ)…………………………..…………พยาน 

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



 
สอ.กษ. - 011 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่…………………………………………………………..วนัที่………………………………………………………. 
เร่ือง   การเปล่ียนแปลงหลกัประกนัเงินกูส้ามญั (เปล่ียนผูค้  ้าประกนัใหม่) 
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการเงินกู ้
  ดว้ยขา้พเจา้…………………………………………………สมาชิกทะเบียนเลขท่ี………………… 
สังกดั…………………………………………………ไดกู้เ้งินสามญัจ านวน………………….…………………..บาท 
ตามสัญญาท่ี…………/…………โดยมี 1.……………………………………2………………………………………. 
3…………………………………..…………….เป็นผูค้  ้าประกนั   ส่งช าระเงินกูส้ามญัแลว้ จ านวน…......……….บาท 
คงเหลือเงินกูส้ามญั จ านวน………………..……..….บาท  ปัจจุบนัมีค่าหุน้จ านวน…………….……….……….บาท 
มีความประสงคข์อเปล่ียนหลกัประกนัเงินกูส้ามญั โดยให้1………………………….………………………………... 
2..............................................................................3.………………………………………………….เป็นผูค้  ้าประกนั   
เหตุท่ีขอเปล่ียนเน่ืองจาก…………………………………………………………….(เบอร์โทรศพัท…์………………) 
ผูค้  ้าประกนัใหม่ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัส าหรับเงินกูส้ามญัมาดว้ยแลว้ ดงันั้นเม่ือเปล่ียนหลกัฐานการค ้าประกนัแลว้ 
เงินกูส้ามญัของขา้พเจา้จะมีผูค้  ้าประกนัดงัน้ี     
  1.………………………………………………………………...เงินเดือน....................บาท 
  2…………………………………………………………………เงินเดือน....................บาท 
  3…………………………………………………………………เงินเดือน....................บาท 

4…………………………………………………………………เงินเดือน....................บาท 
       ลงช่ือ………………………………….……ผูกู้ ้
               (............................................................) 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเงินกู ้  
  ไดต้รวจสอบแลว้…………………………………..สมาชิกเลขท่ี………….…….…..ไดกู้เ้งินสามญั 
จ านวน…………………..บาท   ตามสญัญาท่ี…………….………โดยมี 1.………………………...…………………. 
2.………………………………………………3...................................................................... เป็นผูค้  ้าประกนัคนเดิม  
เม่ือส้ินเดือนมีค่าหุน้…………….บาท   มีหน้ีคงเหลือ……………...บาท   มีความประสงคจ์ะเปล่ียนผูค้  ้าประกนัใหม่
เป็น1.…………………….……………….………………..…..2……………………….…………………………… 
3................................................................................................สามารถค ้าประกนัไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งินกูส้ามญั 
 
      ลงช่ือ………………………..………เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
              (...................................................) 
(แนบส าเนาบัตรประชาชน และ สลิปเงินเดือน ผู้ค า้ประกันใหม่) 
 
 



 
-2- 

หนังสือสัญญาค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามัญ                  สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องติด 

                            อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 

สัญญากูเ้ลขท่ี……………..../..…………   เขียนท่ี………………………………………………. 
 

ช่ือผูกู้…้………………………………   วนัท่ี……….เดือน………………พ.ศ……………… 
 

  ขา้พเจา้...................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี..................อาย.ุ...............ปี
เลขประจ าตวัประชาชน  - - -  -     เป็น     ขา้ราชการบ านาญ   
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า     พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รของรัฐ  ต าแหน่ง...................................................................... 
.........................................................สังกดั.........................................................ไดรั้บเงินเดือนค่าจา้งเดือนละ.....................บาท 
ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี..................หมู่ท่ี.............ถนน.........................ซอย................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย.์............................... 
โทรศพัท.์............................................................ไดท้  าหนังสือค ้าประกนัเงินกูส้ามญักบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “ สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ตามท่ี........................................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนงัสือกูเ้งิน
ส าหรับเงินกูส้ามญัท่ี.............../....................ลงวนัท่ี....................................................จ านวนเงินกู.้.....................................บาท 
(..............................................................................)ส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนงวดละ(1)............................................บาท 
งวดละ(2)....................................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ..................ต่อปี   เป็นจ านวน(1)...........................งวด 
และ เป็นจ านวน(2)................................. งวด  (ขยายตามมติท่ีประชุม..................งวด)  ตั้งแต่เดือน……….………..เป็นตน้ไป   
ผูกู้ไ้ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ขา้พเจา้ยินยอมค ้ าประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งน้ีนั้นดว้ย 
  ข้อ 2.  ข้าพเจ้าได้ยินยอมค ้ าประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ  1. และทราบข้อผูกพนัของผูกู้้ในเร่ืองการส่ง
เงินงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินสามญันั้นโดย
ตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้น ๆ ทุกประการ  จนกว่าหน้ีสิน  และ ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนั  
จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุ 
ให้ข้าพเจา้หลุดพน้จากการค ้ าประกนัรายน้ี  จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้ าประกันไวน้ี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเงินกู้/
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
  ขอ้ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าว
ให้แก่ข้าพเจ้าภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงิน
รายเดือนและเงินอ่ืนของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงินงวด ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนหรือ
เงินอื่นใดของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยินยอมให้หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บั
สหกรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป  ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนังสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น 
โดยส้ินเชิงแลว้ 
  ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้  าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้ ไวใ้ห้
สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
  ขอ้  6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั
ต่อหนา้พยาน  
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(ลงช่ือ)………………………..……………..……ผูค้  ้าประกนั 
          (.....................................................................) 

 
(ลงช่ือ)…………………………..………………พยาน 

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

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี………………………………………………… 
 
       วนัท่ี……….เดือน…………………พ.ศ………………. 
 
  ขา้พเจา้              นาย              นาง            นางสาว ............................................................................ยินยอม
ให้คู่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี และ ขา้พเจา้
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

(ลงช่ือ)………………………..……………………………คู่สมรสให้ความยินยอม        
                 
         (........................................................................................) 
 
(ลงช่ือ)………………………..……………..………………ผูค้  ้าประกนั 

                     (..........................................................................................) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/นายจ้าง 
หักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด  (ผู้ค า้ประกัน) 

                                                                                 เขียนท่ี................................................................................ 
                                                                                                    วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ......................... 
 ขา้พเจา้........................................................................... ......อาย.ุ...............ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................................ต าบล/แขว ง.....................................................
อ  าเภอ/เขต............................................จงัหวดั..........................................................โทรศพัท.์................... ......................รับราชการ
สังกดั................................................................... .ต าแหน่ง..............................................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  สมาชิกทะเบียนเลขท่ี...........................................มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / 
หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  โดยขา้พเจา้ขอให้ความ
ยินยอมไวก้บั  (ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ั้งปัจจุบนั และอนาคต)  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่าย เงินเดือน  ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหนจ็ หรือเงินอื่นใด  
ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  (อาทิ 
ค่าหุ้น หน้ีเงินกู ้หน้ีในฐานะผูค้  ้ าประกนั  เงินฝาก และอื่น ๆ ถา้มี) ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   
ตามจ านวนท่ีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด แจ้งไปจนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับส้ินไปโดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงิน หักเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหักไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ ากดั โดยพลนั และการแสดงเจตนายินยอมของขา้พเจา้น้ีมิอาจถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   จ ากดั  ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ขอ้  2.ในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ย หรือ โอนไปสังกดัส่วนราชการอื่น หรือ ลาออกจากราชการ หรือ ตอ้งออกจากราชการไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่
หรือนายจา้งใหม่ทราบภายในสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  เพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้
สังกดัใหม่ด าเนินการหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้นั้น 
เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอืน่ท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามรายการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั แจง้ไปจนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป เช่นเดียวกบัท่ีผูบ้งัคบับญัชาของส่วน
ราชการท่ีขา้พเจา้สังกดัเดิมหรือนายจา้งเดิมด าเนินการได ้หากขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่ทราบภายในสิบห้าวนันับตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา 
ของส่วนราชการใหม่หรือนายจา้งใหม่ด าเนินการหักเงิน และส่งเงินเพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผูกพนัท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ทราบดีแลว้ว่าการหักเงินตามความยินยอมดงักล่าว    ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินของส่วน
ราชการต้นสังกดัหรือนายจา้งของข้าพเจา้ต้องหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอื่นใด 
ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   เป็นอนัดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิก
ต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  กฎหมายว่าด้วย 
การคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคมซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา  42/1  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  2542
แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2553 
 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  หนงัสือน้ีท าขึ้น  3  ฉบบั  ขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึง
เก็บไวท่ี้  ส่วนราชการ  หรือ   หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่   ฉบับท่ีสองเก็บไวก้ับข้าพเจ้า  และฉบับท่ีสามให้ไวก้ับสหกรณ์ 
ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   
 

(ลงช่ือ)………………………………….………ผูใ้ห้ค ายินยอม     (ลงช่ือ).........................................................สามี/ภรรยาผูใ้ห้ค  ายินยอม 
          (................................................................)                              (.................................................) (เฉพาะกรณีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน                   (ลงช่ือ).................................................................พยาน  
          (................................................................)                                 (................................................................) 
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เขียนท่ี......................................................... 
วนัท่ี............................................................. 

 

หนังสือรับสภาพหนี้ 
 

 ขา้พเจา้..................................................................อาย.ุ...........ปี ปัจจุบนัอาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี.............................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์................................................ปัจจุบนัประกอบอาชีพ...................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................สังกดั........................................................ตั้งอยูท่ี่.................................. 
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์.....................................................................ขอท าหนงัสือรับสภาพหน้ีให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 

1. ตามท่ี นาย / นาง / นางสาว..................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั เลขทะเบียนท่ี..........................................ซ่ึงไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ตาม
หนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัท่ี...............................................ลงวนัท่ี.............................................................................. 
จ านวนเงิน..........................บาท (...................................................................)   ก าหนดส่งช าระรวม.......................งวด 
งวดละ..............................บาท (.....................................................................)   พร้อมดอกเบ้ียตามอตัราท่ีสหกรณ์ฯ 
ก าหนด นั้น 

2.ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบชดใชห้น้ีตามขอ้ 1. ซ่ึงมีหน้ีเงินตน้คา้งช าระเป็นเงินจ านวน..................................บาท 
(................................................................)     และดอกเบ้ียเป็นเงินจ านวน.................................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน
................................... บาท (..............................................................................บาท) 
 3.จ านวนเงินท่ีขา้พเจา้ตอ้งรับผิดชอบชดใชต้ามขอ้  2.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ   เรียกเก็บเงินท่ีขา้พเจา้
และทายาทโดยธรรมของขา้พเจา้จะไดรั้บจากเงินบ าเหน็จตกทอด หรือ เงินอ่ืนใด ๆ 
ของ……………………………… 
……………………………………………….…….(ตน้สังกดั) เพื่อช าระหน้ีจ านวนดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียตามท่ี 
สหกรณ์ฯ ก าหนด จนครบจ านวนหน้ีท่ีขา้พเจา้ตอ้งรับผิดชอบชดใช ้
 4.หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัช าระหน้ีตามหนงัสือรับสภาพหน้ีขา้งตน้ดว้ยประการใดก็ตาม    ขา้พเจา้ยนิยอมให้
สหกรณ์ฯ ฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมายกบัขา้พเจา้ไดท้นัที 
 ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือรับสภาพหน้ีไวจ้ านวน  2  ฉบบั    ซ่ึงมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  โดยมอบใหแ้ก่สหกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  หน่ึงฉบบั และมอบไวแ้ก่...................................................................... 
...........................................................................(ตน้สังกดั) อีกหน่ึงฉบบัจึงไดล้งลายมือช่ือไวต้่อหนา้พยานเป็นส าคญั 

 ………………………………………………..ผูรั้บสภาพหน้ี 
                     (.........................................................................) 
......................................................................พยาน           ...................................................................พยาน 
(....................................................................)           (.................................................................) 



สอ.กษ.-013 
 
 
 
 
 
 

หนังสือช าระหนีแ้ทนผู้กู้ 
วนัท่ี........................................................... 

  
ขา้พเจา้.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................... 

อาย.ุ...................ปี  เป็น     ขา้ราชการ     ลูกจา้งประจ า    พนกังาน    พนกังานรัฐวิสาหกิจ / องคก์รของรัฐ 
ต าแหน่ง.............................................................สังกัด...............................................................เลขประจ าตัวประชาชน
----  (เบอร์โทรศพัท…์………………………..…) อยูบ่า้นเลขท่ี...............
ถนน....................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.................................................................. 
จงัหวดั.........................................................ไดท้ าหนงัสือขอช าระหน้ีแทนผูกู้ไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  จ ากดั  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ตามท่ีขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัเงินกูส้ามญัเลขท่ี...........................เม่ือวนัท่ี.................................. 
เพื่อค ้าประกนัเงินกูจ้  านวน.........................................บาท ของ....................................................................................ผูกู้ ้
ซ่ึงไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี...................................วนัท่ี................................................................... 
โดยขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีแทนผูกู้อ้ยา่งลูกหน้ีร่วม นั้น 
 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีซ่ึง นาย/นาง/นางสาว........................................................................................ 
ไม่ช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์เป็นจ านวนเงิน..................................บาท (............................................................................) 
และขา้พเจา้ยนิยอมช าระตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ................ต่อปี  ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน 
แบบ  สหกรณ์  ธนาคาร งวดละ.........................บาท รวม...............งวด ตั้งแต่เดือน............................เป็นตน้ไป 
จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
 ขอ้  3.  หากขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีตามขอ้ 2. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้าย 
เงินเดือน    เงินบ านาญ    เงินบ าเหน็จ    เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ    เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   เงินค่าหุน้   
เงินปันผล     เงินเฉล่ียคืน    หรือ   เงินอ่ืนใดท่ีหน่วยงานตน้สังกดัและสหกรณ์จะพึงจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้หกัเงินดงักล่าว 
ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จไดท้นัที 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจหนงัสือขอช าระหน้ีแทนผูกู้โ้ดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

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

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

 
 
 
 



สอ.กษ. – 014 

 
 
 
 

 
หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบีย้หวัดบ าเหน็จบ านาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลอ่ืน 

 

วนัท่ี............เดือน...........................พ.ศ............ 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/ยศ............................................................................................(1)  เลขประจ าตวัประชาชน
......................................................................เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน......................................................................................... 
(2) มีความประสงคใ์ห้กรมบญัชีกลางโอนเงินซ่ึงขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ 
เขา้บญัชีเงินธนาคาร.............................................................................สาขา................................................................................. 
ประเภท  ออมทรัพย ์    สะสมทรัพย ์    เผื่อเรียก    กระแสรายวนั 
ช่ือบญัชี..................................................................................บญัชีเลขท่ี.................................................................................. 
(3) ซ่ึงเป็น 
   บญัชีของขา้พเจา้หรือผูอ้ื่น     บญัชีของผูอ้ื่น 
เน่ืองจาก......................................................................................................................................................................................... 
 โดยขา้พเจา้ไดรั้บค ายินยอมจากเจา้ของบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าวแลว้ 
 
     ลงช่ือ....................................................................ผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน 
               (.................................................................) 
 

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

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

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

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้  ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/ยศ..................................................................................(1) 
เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน................................................................................................................................................................(2) 
จึงขอให้กรมบญัชีกลางโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 กรณีท่ี.......................................................................................(1) ถึงแก่กรรมก่อนไดรั้บเงินจะแจง้ให้กรมบญัชีกลาง 
(ส านกับริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ทราบทนัที 

 

ลงช่ือ..........................................................หวัหนา้ส่วนราชการ(4) 
             (..........................................................) 
     ต าแหน่ง..................................................... 
หมายเหตุ:  ให้ส่วนราชการเก็บรักษาแบบ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบต่อไป 
หมายเหต ุ  (1)  ช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน  (2)  ประเภทเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บ 
   (3)  ระบุและแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร หนา้ท่ีมีช่ือธนาคาร และเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคาร 
เฉพาะประเภทออมทรัพย/์สะสมทรัพย/์เผื่อเรียก/กระแสรายวนั และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้สิทธิรับเงิน 
เจา้ของบญัชี และพยาน 
   (4)  หมายถึง หวัหนา้ส่วนราชการผูข้อ หรือ ส่วนราชการผูเ้บิก หรือ ผูไ้ดรั้บมอบหมาย 



สอ.กษ.- 015 
 

รับท่ี.........................................                   ผูรั้บ......................................... 
วนัที่.........................................                   เขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน   
                                                                                                                                                                   หลกัฐานที่ผูข้อน ามาแสดง  

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากัด 
แบบขอรับทุนเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 

เขียนท่ี........................................................................ 
วนัที่........................................................................... 

 

เรียน ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

 1.  ขา้พเจา้.........................................................................................อาย.ุ............ปี สมาชิกเลขทะเบียน...................................... 
ทีอยูปั่จจุบนัอยู ่บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี............หมู่บา้น...........................................................ถนน....................................................... 
ตรอก/ซอย........................................ต าบล/แขวง.........................................................อ  าเภอ/เขต................................................................
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์...........................................โทรสาร....................................... 
 2.  ขา้พเจา้เกิดวนัที่..................เดือน..........................พ.ศ..................อาย.ุ...............ปี.............เดือน....................วนั................... 
เป็นสมาชิกตั้งแต่วนัท่ี....................เดือน.............................................พ.ศ........................อายกุารเป็นสมาชิก..........................................ปี 

3.  ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินทุนเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  
ว่าดว้ย ทุนเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส  พ.ศ.  2560 

4.  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์น าจ านวนเงินที่ขา้พเจา้ไดรั้บไปในคร้ังน้ีหกัออกจากจ านวนเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผูถึ้ง
แก่กรรมท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิไดรั้บในขอ้ 6  ของระเบียบฯ  ว่าดว้ยกองทุนสงเคราะห์ผูถึ้งแก่กรรมออกก่อน  เงินท่ีเหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผูรั้บ
โอนประโยชน ์

หลักฐานที่น ามาแสดง 
   บตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรขา้ราชการบ านาญ    ทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือสมาชิก (ตวัจริงพร้อมส าเนา) 
โดยขอรับเงิน 

   เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   บญัชีออมทรัพย ์/ ออมทรัพยพ์ิเศษ    
      บญัชีเลขท่ี.......................................................................... 

   โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร.........................................สาขา.................................................................. 
                                        เลขท่ีบญัชี..........................................................................  

 

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

                                                                                               ผูข้อรับเงินทุนเพื่อเก้ือกูลสมาชิก  
 เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบหลกัฐานแลว้ เห็นว่าสมาชิกมีสิทธ์ิไดรั้บเงินทุนเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 
เป็นจ านวนเงิน.................................................บาท (...............................................................................................................................) 
             ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรอนุมติั      ลงช่ือ...................................................................เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
ลงช่ือ.................................................................  ผูจ้ดัการ             (..................................................................) 
     (...................................................................)      วนัที่...............เดือน.............................พ.ศ................... 
วนัที่..............เดือน..............................พ.ศ.....................      

         อนุมติั 
            ลงช่ือ..............................................................ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 
                               (......................................................) 
            วนัท่ี..............เดือน......................พ.ศ........... 
ไดน้ าเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี.........../.............วนัท่ี............เดือน...................................พ.ศ.............. เพื่อทราบ 
           ลงช่ือ.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
 



สอ.กษ.- 016 
 
 
 
 
 

ใบมอบฉันทะ 
 

เขียนท่ี…………………………………………… 
วนัท่ี…………เดือน……………….พ.ศ………… 

 

เรียน   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

  ตามท่ีขา้พเจา้………………………………………………………………………………………... 
สมาชิกทะเบียนเลขท่ี…………………..สังกดั………………………………………………………………………… 
ไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนจากสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   จ านวน.......................... 
................................บาท (……………...……….……………………………………………………………………...) 
ในการน้ีขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให…้……………………………...…………..สมาชิกทะเบียนเลขท่ี…………….……. 
สังกดั…………………………………………………………….…เป็นผูรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามจ านวนเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ และโดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้ทราบและรับผิดชอบตามท่ีไดม้อบหมายให…้………….. 
.........................……………….....…………………………กระท าการไปน้ีเสมือนหน่ึงเป็นการกระท าของขา้พเจา้เอง 
  เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ผูม้อบฉนัทะ    และผูรั้บมอบฉันทะ  ไดล้งลายมือช่ือไวต้่อหนา้พยาน 
เป็นส าคญั 
 
 
      ลงช่ือ………………………………………ผูม้อบฉนัทะ 
               (…………………………………….) 
 
      ลงช่ือ……………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               (……………………………………) 
 
      ลงช่ือ…………………………………….พยาน 
              (……………………………………) 
 
หมายเหตุ       การขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนทุกคร้ังจะตอ้งมีบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการของ 

         ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะแสดงต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีท่ีจ่ายเงินทุกคร้ังท่ีรับเงิน 
 
 
 

 



สอ.กษ.- 017 
 

 
เขียนท่ี....................................................................... 
วนัท่ี...................เดือน...............................พ.ศ......... 

 

เร่ือง ยนืยนัขอเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  
 

เรียน ผูจ้ดัการ 
 

  ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.............................................................สมาชิกเลขท่ี.............................. 
เกษียณอายุราชการ / โอนเขา้หน่วยงาน/ลาออก  ขอแจง้ความประสงค์ต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  จ ากดั  ดงัน้ี 
  1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  ต่อไป 
         2.  การช าระเงินค่าหุน้และเงินงวดช าระหน้ี 
  2.1  หักจากเงินได้รายเดือนบ านาญ / เงินบ าเหน็จรายเดือน  
โดยรับเงินบ านาญท่ี.......................................................................อตัราเงินบ านาญ........................................บาท 
  2.2  กรณีส่งเงินเอง โดยโอนเขา้บญัชีเงินฝาก  สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั
ท่ี  ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั  ประเภท  ออมทรัพย ์ สาขา  ถนนวิสุทธิกษตัริย ์ เลขท่ีบญัชี   
006-1-07372-5   ตั้งแต่เดือน.......................................... 

2. สถานท่ีติดต่อ  บา้นเลขท่ี..............หมู่............หมู่บา้น............................................................ 
ซอย.............................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัทบ์า้น..................................................................มือถือ.................................................................................. 
  4.  การขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีพึงได ้
   4.1  ขอรับเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย  จ ากดั  สาขา  ถนนวิสุทธิกษตัริย ์
   4.2  โอนเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ประเภท............................................................... 
                        เลขบญัชี........................................................................................................... 

4.3 โอนเขา้บญัชีธนาคาร...............................................สาขา................................. 
เลขบญัชี............................................................................................................ 

  ในระหวา่งท่ีเป็นสมาชิกถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่กรุณาแจง้สหกรณ์ทราบดว้ย 
 

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

หมายเหตุ      ผู้ค า้ประกันรับทราบในการลาออก/เกษียณอายุราชการ    ลงช่ือ................................................................ผูค้  ้าประกนั 
 

และการส่งเงินเองของผู้กู้  หากผู้กู้ผิดนัด  ลงช่ือ................................................................ผูค้  ้าประกนั 
ผู้ค า้ประกันจะเร่งรัดการช าระหนีแ้ละ               ลงช่ือ................................................................ผูค้  ้าประกนั 
รับผิดชอบตามหนังสือค า้ประกันที่ท าไว้กับสหกรณ์    ลงช่ือ................................................................ผูค้  ้าประกนั 
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หนังสือให้ค ายินยอมหักเงนิเดือนหรือค่าจ้างหรือบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 

 

  
เขียนท่ี................................................................. 
วนัท่ี...........เดือน.................................พ.ศ.......... 

   
  อาศยัความตามมาตรา 42/1  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ขา้พเจา้.........................................................................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  สมาชิกเลขทะเบียน...........................................
ปัจจุบนัเป็นด ารงต าแหน่ง.............................................................รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ
รายเดือน เงินบ าเหน็จ  ในสังกดั...........................................................................จึงท าหนงัสือใหค้  ายนิยอมไว้
กบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  ดงัน้ี 

1. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการและ/หรือ 
หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จรายเดือน 
เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจ้ามีสิทธิได้รับจากส่วนราชการ เพื่อช าระหน้ีเงินกู ้ 
ดอกเบ้ีย  เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจ าเดือน หรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ ากดั ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไปจนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป 
  2. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนังสือให้ค  ายินยอมฉบบัน้ี  เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  จะใหค้วามยนิยอม 
  3. ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ส่งคู่ฉบบัหนงัสือให้ค  ายินยอม
ฉบบัน้ีใหส่้วนราชการ / หน่วยงานท่ีสังกดั ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 
 
     ลงช่ือ.........................................................................สมาชิก 
               (......................................................................) 
      
     ลงช่ือ........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................................พยาน 
             (........................................................................) 
 
หมายเหต ุ พยานตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานเดียวกนั 
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                          ใบลาออกจากสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากัด 
 

เขียนท่ี............................................................................ 
วนัท่ี.....................เดือน.............................พ.ศ............... 

 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
ขา้พเจา้…………………………………………………………สมาชิกทะเบียนเลขท่ี………….………........

สังกดั…………………………….…………กรม..............................................................กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีความประสงคข์อลาออกจากสหกรณ์  ทั้งน้ี  เน่ืองจาก.................................................................................................. 
โดยขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์  ตั้งแต่..............................................เป็นตน้ไป เบอร์โทร.......................................... 

เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการแห่งสหกรณ์น้ีอนุญาตใหข้า้พเจา้ออกจากสหกรณ์แลว้  ขา้พเจา้ไม่ขอรับ 
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออก  และโปรดจ่ายเงินเขา้บญัชีธนาคาร.............................................................. 
เลขบญัชี..........................................................      
สาขา...............................................................   ลงช่ือ………………………………….…………..... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 ในวนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ......................... 
1.  มีบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์    ไม่มี    มี  ไดปิ้ดบญัชีแลว้  ลงช่ือ..........................................เจ้าหน้าที่รับฝาก 
2.  มีค่าหุน้ จ านวน.............................................................บาท 
3.  มีหน้ีคา้งช าระ เงินกูส้ามญั  เงินตน้............................บาท ดอกเบ้ีย.......................บาท รวม...........................บาท 

เงินกูฉุ้กเฉิน เงินตน้............................บาท ดอกเบ้ีย.......................บาทรวม...........................บาท 
เงินกูพ้ิเศษ เงินตน้..............................บาท ดอกเบ้ีย.......................บาท รวม...........................บาท 

        รวมหน้ีสินทั้งส้ิน……………………..บาท 
4.  มีหน้ีสินในฐานะผูค้  ้าประกนั   ไม่มี    มี  ค ้าประกนั  1.............................................................................. 
                2............................................................................. 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าที่สินเช่ือ   ลงช่ือ......................................................เจ้าหน้าที่ธุรการ 
5.  เม่ือน าเงินค่าหุน้หกักบัหน้ีแลว้จะตอ้ง  ช าระเพิ่ม.....................................บาท   และไดม้าช าระเรียบร้อยแลว้ 
     ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี...................ลงวนัท่ี......................เดือน.........................พ.ศ.................... 
6.  ไดโ้อนเงินค่าหุน้ช าระหน้ีแลว้  จ านวน...........................................บาท ตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี.................... 
      ลงวนัท่ี......................เดือน.........................พ.ศ.................... 
          สหกรณ์ตอ้งจ่ายคืน...................................................บาท 
      ลงช่ือ......................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 

ความเห็นเลขานุการและผู้จัดการ 
เห็นสมควรอนุมติัให้ลาออกตั้งแต่วนัท่ี.............................เน่ืองจากไม่มีพนัธะต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั 
ไม่สมควรอนุมติัใหล้าออก........................................................................................................................................... 

 ลงช่ือ...................................................เลขานุการ ลงช่ือ.......................................................ผู้จัดการ 
         ................/....................../............           ................/....................../.............. 
อนุมติัใหล้าออกจากสหกรณ์ตั้งแต่วนัท่ี......................................................และใหถ้อนเงินค่าหุน้โอนค่าหุ้นช าระหน้ีได ้
  ลงช่ือ............................................................................ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 

 

ใบส าคัญจ่ายเงิน 
 
                วนัท่ี............................................................... 
 
 ขา้พเจา้..............................................................................สมาชิกทะเบียน..................................................... 
ต าแหน่ง หรือ ต าบลท่ีอยู.่.............................................................................................................................................. 
ไดรั้บเงินจาก  สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   ดงัรายการต่อไปน้ี 
 
                 บาท          สตางค์ 
 
 เป็นเงินค่า............................................................................. ………………….....................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................รวม   ............................................................... 
 
ค าช้ีแจง.................................................................................................................................................................. 
 

                                                         ...............................................................................ผู้รับเงิน 
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               สมาชิกทะเบียนเลขที่...................................... 

บัตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 

 ขา้พเจา้............................................................................................................อาย.ุ...................................ปี 
เกิดวนัท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............................เลขท่ีบตัรประชาชน............................................. 
เป็น  ❑  ขา้ราชการ   ❑ ลูกจา้งประจ า  ❑ พนกังาน   สังกดั................................................................................... 
เร่ิมรับราชการตั้งแต่วนัท่ี................เดือน.....................................พ.ศ.......................เขา้เป็นสมาชิกตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมคร้ังท่ี..................วนัท่ี.................เดือน..............................พ.ศ.................. 
ช าระคา่ธรรมเนียมแรกเขา้  ค่าบตัรสมาชิก และเงินค่าหุน้รายเดือนคร้ังแรก  วนัท่ี.......เดือน...................พ.ศ........... 
 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
      ณ  วนัท่ี................เดือน......................พ.ศ........................ 
ลายมือช่ือสมาชิก ……………………………… ………………………….. ……………………………… 
 

ลงช่ือ........................................................พยาน 
(สมาชิกโปรดลงลายมือช่ือทุกแบบท่ีเคยใช ้3 ลายมือช่ือ) 
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ค าขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากัด 
........................................ 

เขียนท่ี................................................................. 
วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ……… 

 

เรียน     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 

  ขา้พเจา้.....................................................................................บา้นเลขท่ี............................................ 
ถนน................................................ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต............................................ 
จงัหวดั....................................................โทร......................................................มือถือ.................................................... 
ขอเรียนวา่...........................................................ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
สมาชิกทะเบียนเลขท่ี...........................ไดถึ้งแก่กรรมเม่ือวนัท่ี..............................................จึงไดส่้งส าเนาใบมรณบัตร  
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ    ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่จ าหน่ายตาย     ใบส าคัญการสมรส     (ถ้ามี)   ส าเนา 
หน้าสมุดบัญชี  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของข้าพเจ้า และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิก   ซ่ึงได้
แนบมาพร้อมกบัหนงัสือแลว้ 
  ผูถึ้งแก่กรรมไดร้ะบุใหข้า้พเจา้ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น............................................ของผูถึ้งแก่กรรมเป็นผูมี้
สิทธิรับเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม   จึงขอคณะกรรมการด าเนินการไดโ้ปรดพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก
ผูถึ้งแก่กรรมให้แก่ขา้พเจา้ดว้ย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(ลงช่ือ).................................................................ผูย้ืน่ค าขอ 
                                                        (................................................................) 
ค ารับรองของผู้บงัคับบญัชาของสมาชิกในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบัช านาญงานหรือช านาญการหรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ากอง 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่........................................................................................ผูย้ืน่ค  าขอขา้งบนน้ีได ้
ลงลายมือต่อหนา้ขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดส้อบสวนแลว้  ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
 
 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1. รายการเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมจะไดรั้บ 

 

ช่ือสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม สมาชิก
เลขที่ 

ต าแหน่ง/สังกัด วันที่เป็น
สมาชิก 

เงินสงเคราะห์สมาชิก
ถึงแก่กรรม 

ระยะเวลา 
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2.รายการหน้ีสินของสมาชิกผูถึ้งแก่กรรมมีอยู่กบัสหกรณ์ 
ณ   วนัท่ี......................เดือน............................................พ.ศ............................ 
2.1 มีค่าหุน้อยูใ่นสหกรณ์ จ านวน.........................................บาท    เงินรับฝาก  จ านวน..........................................บาท 
2.2 มีหน้ีคา้งช าระ เงินกูส้ามญั  เงินตน้................................บาท  ดอกเบ้ีย........................บาท  รวม..........................บาท 
  เงินกูฉุ้กเฉิน เงินตน้................................บาท  ดอกเบ้ีย........................บาท  รวม..........................บาท 
  เงินกูพ้ิเศษ  เงินตน้.................................บาท  ดอกเบ้ีย.........................บาท รวม..........................บาท 
2.3 เบิกทุนเก้ือกูลอาวุโส     จ านวน................................ปี   เป็นเงิน.....................................บาท 
              รวมหน้ีสินทั้งส้ิน...........................................บาท 
2.4   มีหน้ีสินในฐานะผูค้  ้าประกนั   คือ 
        เป็นผูค้  ้าประกนั.................................................................     เป็นผูค้  ้าประกนั.............................................................. 
        จ านวนเงินค ้าประกนัคงเหลือ.......................................บาท  จ านวนเงินค ้าประกนัคงเหลือ...................................บาท 
3.ความเห็นของเจา้หนา้ท่ี 
3.1  สมควรจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงิน................................บาท และเงินช่วยเหลือค่าท าศพ....10,000...บาท  รวมเป็นเงิน
.............................................บาท   (เป็นสมาชิก.....................ปี........................เดือน) 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  วา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผูถึ้งแก่กรรม พ.ศ. 2563 

ขอ้  8  จ่ายเงินสงเคราะห์ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของผูต้าย  ดงัน้ี 
                         เป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไปมีสิทธ์ิไดรั้บเงินสงเคราะห์ปีละ 5,000 บาท  แต่ไม่เกินจ านวนเงิน  
120,000  บาท  โดยระยะเวลาท่ีเกินกวา่  6 เดือน  ใหน้บัเป็น   1 ปี 
  ใหส้หกรณ์หักเงินจ านวน............................บาท ไปช าระหน้ีท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ฯ  ตามขอ้  8  วรรคสองของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  วา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผูถึ้งแก่กรรม พ.ศ. 2563 
  จ่ายใหเ้ตม็ตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ 
3.2  ไม่สมควรจ่ายเงินสงเคราะห์ใหเ้พราะ......................................................................................................................... 
 

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

ความเห็นเลขานุการและผู้จัดการ 
เห็นสมควรอนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์ได ้   ไม่สมควรอนุมติัเน่ืองจาก.......................................................................... 

 ลงช่ือ...................................................เลขานุการ ลงช่ือ.......................................................ผูจ้ดัการ 
         ................/....................../............           ................/....................../.............. 
 

บันทึกการวินิจฉัย 
ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  ซ่ึงไดรั้บ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั ชุดท่ี........ในการประชุม
คร้ังท่ี..................................วนัท่ี...............................................ไดพ้ิจารณา 

เห็นสมควรอนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์ได ้     ไม่สมควร 
 

             (ลงช่ือ).................................................................ประธาน/รองประธาน 
                                                                     (.................................................................) 

 



 
ค ำแนะน ำกำรสมคัรสมำชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 

1. คุณสมบตัผิูส้มคัรเป็นสมาชกิสมทบ (ตามขอ้ 49 ของขอ้บงัคบั สอ.กษ.) 
 (1) เป็นพนักงานราชการ ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่วนราชการนัน้ๆ ยินยอมปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ย สหกรณ์ หรอื 
 (2) เป็นพนักงานกองทุน ในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ ไดพ้จิารณาและ
เหน็ชอบ ใหร้บัเป็นสมาชกิสมทบได ้

2. เอกสารประกอบการสมคัร 
  (1) ใบสมคัรสมาชกิสมทบ ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด (สอ.กษ. 022) 
  (2) ส าเนาบตัรประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการที่ส่วนราชการในสงักดักระทรวงเกษตรและ
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 
  ทัง้นี้เมื่อมูลค่าหุ้นมจี านวนเงนิครบ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สมาชกิต้องส่งค่าหุ้นราย
เดอืนไม่เกนิกว่า 1,500 บาท หรอืจะใชส้ทิธงิดช าระค่าหุน้รายเดอืนตามขอ้ 4.2 

5. ยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง หรอืส่งทางไปรษณีย์ถึงสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 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 ์................. 
ขา้พเจ้าไดเ้ขา้ใจขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั โดยตลอดแล้ว เหน็ชอบในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์นี้ 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. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้้บงัคบับญัชาและหรอืเจา้หน้าที่ผูจ้่ายเงนิเดอืน ค่าจา้งหรอืเงนิบ านาญ หรอืเงนิบ าเหน็จ 
หรอืเงนิอื่น ๆ ของข้าพเจ้า เมื่อได้รบัมอบหมายจากสหกรณ์มีอ านาจหกัเงนิเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบตัร
สมาชกิ ค่าหุน้รายเดอืน หนี้เงนิกู ้  หนี้ในฐานะผูค้ ้าประกนั เงนิฝาก และอื่นๆ ถา้ม ีซึ่งขา้พเจา้ตอ้งสง่ต่อสหกรณ์นัน้ จาก
เงนิดงักล่าวขา้งตน้ของขา้พเจา้เมอืจ่าย 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 
             (.......................................................................) 
       ............../...................../............... 
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ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 

 
เรยีน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความในใบสมคัรของ.......................................................................................
แล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มคุีณสมบตัิครบถ้วน ถูกต้อง ตามขอ้บงัคบัและระเบียบว่าด้วยคุณสมบตัิ วธิรีบัสมาชกิและการ
ขาดจากสมาชกิภาพ พ.ศ. 2547 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
. 
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หนังสือให้ค ำยินยอมหกัเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรอืบ ำนำญหรือบ ำเหน็จรำยเดือนหรือบ ำเหน็จ 
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั 

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

อาศยัความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ
สหกรณ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 ขา้พเจา้................................................................................................... 
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั สมาชกิเลขทะเบยีน....................................
ปัจจุบันเป็นด ารงต าแหน่ง...............................................................................รั บเงินเดือน ค่าจ้าง  
เงนิบ านาญ ในสงักดั.......................................... ..............................จึงท าหนังสอืให้ค ายินยอมไว้กับ
สหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ดงันี้ 

1. ข้าพเจ้ายนิยอมให้ผู้บงัคบับญัชาและ/หรอืเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงนิของส่วนราชการและ/หรอืหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสงักดัอยู่ หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายหกัเงนิเดือน ค่าจ้าง เงนิบ านาญ เงนิบ าเหน็จรายเดือน เงนิ
บ าเหน็จ เงนิบ าเหน็จตกทอด หรอืเงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้มสีทิธไิดร้บัจากส่วนราชการ เพื่อช าระหนี้เงนิค่าหุ้น
หนี้เงนิกู้พรอ้มดอกเบี้ย หนี้สนิในฐานะผู้ค ้าประกนั เงนิรบัฝาก หรอืภาระผูกพนัอื่นที่มตี่อสหกรณ์ออมทรพัย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรอืภาระผูกพนั
นัน้จะระงบัสิน้ไป 

2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือให้ค ายินยอมฉบับนี้  เว้นแต่สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ ากดั จะใหค้วามยนิยอม 

3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากัด ส่งคู่ฉบับหนังสือให้ค ายินยอมฉบับนี้ ให ้
สว่นราชการ / หน่วยงานทีส่งักดั ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
หนังสอืยนิยอมฉบบันี้ท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจ้า ได้ตรวจสอบขอ้ความและถ้อยค าในหนังสอื
ทัง้หมดแลว้ 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 สมาชิกทะเบียนเลขที่......................................................... 
ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด จ่ายค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผลเงิน
เฉลี่ยคืน และผลประโยชน์บรรดาที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ รวมถึงเงินอื่นใดที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายโดยมีโดยมี
เงื่อนไข (**จำเป็น**).......................................................................................................................................................... 
(โปรดระบุ เช่น ให้ตามลำดับ หรือใหไ้ด้รับส่วนแบ่งเท่ากัน หรือ ให้ได้รับส่วนแบ่งตามที่ระบุไว้) ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
 1.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์................ภูมลิำเนาอยู่บา้นเลขท่ี...................หมู่ที่............ถนน...............................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
 2.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์................ภูมลิำเนาอยู่บา้นเลขท่ี...................หมู่ที่............ถนน...............................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
 3.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์................ภูมลิำเนาอยู่บา้นเลขท่ี...................หมู่ที่............ถนน...............................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ดิต่อ............................................................................................................................ 
 4.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์................ภูมลิำเนาอยู่บา้นเลขท่ี...................หมู่ที่............ถนน...............................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
 5.ช่ือ-สกุล....................................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................................
เพศ…………..ความสัมพันธ์................ภูมลิำเนาอยู่บา้นเลขท่ี...................หมู่ที่............ถนน...............................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต.....................................................จังหวดั....................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................เบอรต์ิดต่อ............................................................................................................................ 
            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*** 
 



 
 
 

      สมาชิกเลขที............................ 

บัตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํากดั 

  ขา้พเจา้...................................................................................................................อาย.ุ..................ปี
 เกิดวนัที.............เดือน........................พ.ศ...................เลขทีบตัรประชาชน...................................................... 
  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานรัฐวิสาหกิจ/องคก์รของรัฐ พนกังานราชการ สังกดั.................... 

เริมรับราชการตังแต่วันที ..........เดือน .................พ .ศ.. ...................เข้าเป็นสมาชิกตามมติทีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุมครังที......../...............วนัที...........เดือน..........................พ.ศ .............. 
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าบตัรสมาชิก และค่าหุน้รายเดือนครังแรก วนัที.......เดือน................พ.ศ.  .......... 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 
     ณ  วนัที.............เดือน..............................พ.ศ............................. 
 ลายมือชือสมาชิก  ...................................       .........................................       .................................... 

 ลงชือ..................................................................   พยาน 
   (สมาชิกโปรดลงลายมือชือทุกแบบทีเคยใช ้  ลายมือชือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอ.กษ.-024 
 
 
 
 
 

ขอขยายเวลาช าระหนี้ 
ท่ี................................................................................. 
วนัท่ี.....................เดือน..........................พ.ศ.............. 

เร่ือง ขอขยายเวลาช าระหน้ี 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
  ตามท่ีขา้พเจา้................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี........................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี.......ถนน.................................ต าบล.....................................อ าเภอ.................................
จงัหวดั...............................................................เบอร์โทร.....................................ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ตามหนงัสือกูเ้งินเลขท่ี................../...................ลงวนัท่ี................................................ 
เดือน..............................................พ.ศ........................................เป็นจ านวนเงิน............................................................บาท 
(...............................................................................................)  โดยส่งช าระหน้ีเป็นเวลา..............................................งวด 
  ขณะน้ีขา้พเจา้ไดช้ าระหน้ีมาแลว้.........................................................งวด 
  ขา้พเจา้ขอขยายเวลาช าระหน้ีอีก.................................งวด  รวมเวลาส่งช าระหน้ีทั้งสิน.....................งวด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
     ขอแสดงความนบัถือ 
 

    .....................................................................(สมาชิกสหกรณ์ฯ) 
    (....................................................................) 

บันทึกข้อตกลงการค า้ประกันเงินกู้ 
 ขา้พเจา้(1)..................................................................................(2)......................................................................... 
(3).........................................................................................................(4)............................................................................. 
(5)........................................................................................................(6).............................................................................. 
สมาชิกเลขทะเบียน(1).....................(2).....................(3).........................(4)....................(5)........................(6)..................... 
เป็นผูค้  ้าประกนั นาย/นาง/นางสาว...........................................................................ผูกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  ตามสัญญาค ้าประกนัเลขท่ี...................../.....................ยนิยอมดว้ยกบัการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จ ากดั   ไดข้ยายเวลาช าระหน้ีท่ีผูกู้จ้ะตอ้งผอ่นช าระใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  ตามรายละเอียดท่ีผูกู้ไ้ดข้อขยายเวลาดงักล่าวขา้งตน้ และตกลงยอมเขา้ผกูพนัเป็นผูค้  ้าประกนั
หน้ีท่ีมีการขยายเวลาช าระหน้ีใหม่ทุกประการ  ทั้งน้ีให้ถือวา่บนัทึกขอ้ตกลงการค ้าประกนัเงินกูน้ี้เป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาค ้าประกนัเลขท่ี..................../..................ดงักล่าวดว้ย 
 

………………………………………………ผูค้  ้าประกนั        ………………………………………………ผูค้  ้าประกนั 
(....................................................................)               (....................................................................) 
 
………………………………………………ผูค้  ้าประกนั         ………………………………………………ผูค้  ้าประกนั 
(....................................................................)               (....................................................................) 

 

………………………………………………ผูค้  ้าประกนั         ………………………………………………ผูค้  ้าประกนั 
(....................................................................)               (....................................................................) 

 

………………………………………………พยาน   ………………………………………………พยาน 
(....................................................................)               (.................................................................... 



       สอ.กษ.-025 
 

     
         บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ....................................................................................................................................... 
ท่ี ..................................................................................วันท่ี................................................................................ 
เร่ือง     ไม่ประสงคใ์หห้กัเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน/ปันสุข/WFH / เงินกูโ้ควิด 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน     ประธานคณะกรรมการเงินกู ้
 

  ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.................. 
สังกดั...................................................................................เบอร์โทร...............................................................
ไดย้ืน่ขอกูเ้งินสามญั  จ านวน............................บาท  เม่ือวนัท่ี.........................................................นั้น 

  ขา้พเจา้มีความประสงค์ไม่ตอ้งการให้สหกรณ์หักหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน , ปันสุข, WFH 
และเงินกูโ้ควิด จากเงินกูส้ามญัท่ีไดรั้บอนุมติัใหกู้ข้องขา้พเจา้    เน่ืองจากมีเงินเดือนพอหกั 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอ.กษ.-026 
 

  
 
 

ค ายินยอมของผู้ค า้ประกันเงินกู้สามัญ 
 

เขียนท่ี.................................................................. 
วนัท่ี...............เดือน...........................พ.ศ............ 

 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล.............................................................. 
สมาชิกเลขท่ี...................อาย.ุ.........ปี   เช้ือชาติ....................สญัชาติ......................อยูบ่า้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี............ 
ซอย..................................ถนน.................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต..................................... 
จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................มือถือ....................................... 
ผูค้  ้าประกนั  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................ผูกู้เ้งินสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  จ านวน.....................................บาท (......................................................................................) 
ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี.............../....................ลงวนัท่ี.................................................................มีหน้ีคงเหลือ  ณ วนัท่ี 
...................................................จ านวน.................................บาท(...................................................................................) 
 ขา้พเจา้ไดท้ราบ และยนิยอมให ้นาย/นาง/นางสาว................................................................................................ 
     โอนยา้ยขา้ราชการ     ลาออก 

ตามหนงัสือเลขท่ี..........................................................................ลงวนัท่ี..........................................................โดยขา้พเจา้
ยงัคงเป็นผูค้  ้าประกนั  ตามหนงัสือหนงัสือค ้าประกนัส าหรับเงินกูส้ามญัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ ากดั  เลขท่ี...................../.....................ลงวนัท่ี................................................................หากผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีให้กบั
เจา้หน้ีไม่วา่เหตุใด ๆ  ขา้พเจา้จะช าระหน้ีส่วนท่ีคา้งใหค้รบถว้นในทนัที 
 อน่ึงขา้พเจา้ขอรับรองวา่  การแสดงความยนิยอมในคร้ังหน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  ไม่มีผูใ้ดบงัคบัข่มขู่ หรือ 
กระท าการใด ๆ ใหข้า้พเจา้แสดงเจตนาดงักล่าว  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัทา้ยหนงัสือน้ี 
 
       ลงช่ือ.........................................................................ผูค้  ้าประกนั 
               (........................................................................) 
 
ลงช่ือ.........................................................................พยาน  ลงช่ือ.........................................................................พยาน          
       (........................................................................)  (........................................................................) 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หยา่) ในขณะท าค ายนิยอมน้ี 
 

ลงช่ือ.........................................................................พยาน 
     (........................................................................) 
*ค ายนิยอมของสามี/ภริยา/ผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยสิ์น  ขา้พเจา้ยนิยอมให ้(สามี/ภริยา/ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
หรือผูมี้กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น) ท าค ายนิยอมน้ี 
 

                          ลงช่ือ.........................................................................(คู่สมรส  สามี/ภริยา) 
     (........................................................................) 

 



สอ.กษ.-027 
 
 
 
               

  บันทึกข้อความ 

สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  โทร  0-2282-5989  โทรสาร  0-2282-5989 
ท่ี ..................................................................................วันท่ี................................................................................ 
เร่ือง   ขอยกเลิกการท าประกนัคุม้ครองหน้ี (ประกนัเงินกู)้ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผูจ้ดัการ.บริษทั ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั............ 
 

  ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.................. 
สังกดั................................................................................เบอร์โทร..................................ไดท้ าประกนัชีวิตกลุ่ม
คุม้ครองหน้ีเงินกูส้ามญั  วงเงิน....................................บาท  หกัรายเดือน ๆ ละ .................................บาท  นั้น 
  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อยกเลิกการท าประกนัชีวิตกลุ่มคุม้ครองหน้ี  กบั  ทางบริษทั ทิพย
ประกนัชีวิต  จ ากดั. ท่ีแผนความคุม้ครองวงเงิน....................................... .........บาท เน่ืองจากช าระหน้ีสินกบั
ทางสหกรณ์ส้ินสุดแลว้ / เปล่ียนสัญญาจากบุคคลค ้าประกันเป็นค่าหุ้นค ้าประกันแทน  จึงขอยกเลิกตั้งแต่ 
วนัท่ี............................เดือน................................ปี........................................เป็นตน้ไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สอ.กษ.-028 
 
 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้หักเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพเพ่ือช าระหนีใ้ห้กับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากัด 

  
เขียนท่ี................................................................. 
วนัท่ี...........เดือน.................................พ.ศ.......... 

   
  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ขา้พเจ้า.........................................................................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด  สมาชิกเลขทะเบียน.......................... .................
ปัจจุบนัเป็นด ารงต าแหน่ง................................................................................รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ/เงิน
บ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จ  เงินบ าเหน็จตกทอด เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจาก 
ส านักงานวิจัยและพัฒนาพื้นสูง ขอท าหนงัสือให้ค ายินยอมไวก้บัสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง และสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ดงัน้ี 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชาและ/หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานท่ี
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย หัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จ  
เงินบ าเหน็จตกทอด เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากส่วนราชการ เพื่อช าระเงินค่า
หุ้นหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย  หน้ีสินในฐานะผูค้  ้ าประกัน เงินรับฝาก หรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหน้ีหรือภาระผูกพนันั้น 
จะระงบัส้ินไป 
 2. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือใหค้ ายินยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั
จะใหค้วามยนิยอม 
 3. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ขอลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   ขา้พเจา้ยินยอมให้ทางสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 
น าเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพมาช าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตร จ ากดั ก่อน 
 4. ให้สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง ส่งคู่ฉบบัหนงัสือยินยอมให้หักเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้สหกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 หนังสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้น 3 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนัดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ซ่ึงไดต้รวจสอบ
ขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
ลงช่ือ...................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม      ลงช่ือ......................................................พยาน 
        (...................................................................)   (......................................................) 
 
ลงช่ือ.................................................................พยาน                  ลงช่ือ…………………………………..พยาน 
          (............................................................)  (.....................................................) 
หมายเหตุ 1.พยานตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานเดียวกนั 
  2.หนงัสือยนิยอมใหท้ า 3 ชุด ส าหรับตน้สังกดั 1 ชุด ส าหรับสหกรณ์ 1 ชุด และ ส าหรับผูกู้ ้1 ชุด 
เบอร์โทร................................................................ 
 
 



สอ.กษ.-029 
 
 
 
               

  บันทึกข้อความ 

สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   โทร  0-2282-5989  โทรสาร  0-2282-5989 
ท่ี ..................................................................................วันท่ี................................................................................ 
เร่ือง   ยนิยอมให้น าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนช าระหน้ี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ประธานคณะกรรมการเงินกู ้
 

  ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.................. 
สังกดั................................................................................เบอร์โทร...............................................ไดกู้เ้งินสามญั
เป็นเงิน......................................บาท เขา้ประชุมคร้ังท่ี...........................เม่ือวนัท่ี.......................................... นั้น 
  ขา้พเจา้มีความยนิยอมใหท้างสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   
น าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนของขา้พเจา้มาช าระหน้ีในสามญั  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ.......................................................................สมาชิกผูข้อยืน่ 
              (.........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ยินยอมให้หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  จ านวนเงิน.........................บาท  ระยะเวลา.............ปี 
 
 
 
 
 
 
 


