
1/5 

ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

เรียน   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

 1.  ขาพเจา.........................................................................ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ.................................................................

บัตรประชาชนเลขที่............................................................. บัตรประจำตัวขาราชการเลขที่................................................................หมู

โลหิต.............ที่อยู (ตามทะเบียนบาน) เลขที่........................หมูที่..................หมูบาน............................................................. อาคาร

พัก.................................................................ซอย.....................................................ถนน.................................................................. 

ตำบล......................................อำเภอ................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 

ที่อยู (ปจจุบัน) เลขที่.............................หมูที่.................ซอย..........................................ถนน............................................................. 

ตำบล......................................................................อำเภอ............................................................จังหวัด................................................

รหัสไปรษณีย.....................................  ภูมิลำเนา (บานเกิด)....................................................โทร.(บาน)................................................

โทร.(มือถือ).................................................... E:mail………………………………................................................………….......................  

ปจจุบันมีอาชีพเสริม..................................................................................................................................................................................... 

สถานภาพปจจุบัน  โสด    สมรส (ชื่อคูสมรส) ......................................................................................... หยา     หมาย 

 2. มีความประสงคจะสมัครสมาชิกประเภท       สามัญ      สมทบ 

 3.  ปจจุบันเปน    ขาราชการ    ลูกจางประจำ     พนักงานราชการ  ตำแหนง................................................. 

แผนก..............................................กอง.............................................สังกัด....................................โทร.(ที่ทำงาน) ....................................

ไดรับเงินเดือน ๆ ละ.............................................บาท  โดยบรรจุเขารับราชการเมื่อวนัที่....................................................................... 

 4.  ขาพเจา   มิไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนใด   เปนสมาชิกสหกรณ............................................................. 

 5. ขาพเจามีความประสงคจะถือหุนรายเดือน ๆ ละ...................หุน (มูลคาหุนละ 10 บาท) เปนเงิน.........................บาท 

 6. ขาพเจามีความประสงคจะรับเงินปนผลผานบญัชีเงนิเดือนของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

บัญชีเลขที.่.................................................................................................สาขา........................................................................................... 

7.  ในปจจุบันขาพเจามีหนี้สิน   (แจงชื่อเจาหนี้   ตนเงิน   อัตราดอกเบี้ย   วันถึงกำหนดชำระหนี้) ดังนี้ 

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

 8.  ขาพเจายินยอมใหผูบั งคับบัญชาหรือเจาหนาที่จายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักเงินคาหุนรายเดือน               

และ/หรือเงินงวดชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อจายสงชำระตอสหกรณฯ 

 9. ขาพเจาทราบและเขาใจขอความในขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ โดยตลอดแลว ยินยอมชำระเงินคาหุน 

คาธรรมเนียมแรกเขา และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 

วังเดิม จำกัด กำหนด 

10. ขาพเจาเต็มใจปฏิบัติตาม ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ทุกประการ 
 

      (ลงชื่อ)...........................................................................ผูสมัคร 
 

                                               คำรับรองของผูบังคับบัญชา 

                               (ระดับหัวหนากอง อัตรานาวาเอกหรือเทียบเทาข้ึนไป) 

  ขาพเจา...................................................................................................ตำแหนง.................................................... 

สังกัด....................................................................................ขอรับรองวาขอความที่ผูสมัครแสดงไวขางตนเปนความจริง สมควร 

เขาเปนสมาชิกของสหกรณฯ ได 

                                                                                (ลงชื่อ).......................................................................ผูบังคับบัญชา 

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

คำเตือน 

1.ผูสมัครตองมาย่ืนเอกสารดวยตนเอง 

2.หามมีรอยลบ ขีด ฆา ใด ๆ ท้ังสิ้น 
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เกณฑการถือหุน 
 ผูที่สมัครสมาชิกทุกคนจะตองสงเงินคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามเกณฑของเงินได 

รายเดือนดังตอไปนี้ 

  
 

เงินไดรายเดือน (บาท) 
ถือหุนรายเดือนไมนอยกวา 

จำนวนหุน จำนวนเงิน (บาท) 

ไมเกิน 5,000 10 100 

5,001 - 7,000 20 200 

7,001 - 9,000 30 300 

9,001 - 12,000 40 400 

12,001 - 15,000 50 500 

15,001 - 18,000 60 600 

18,001 - 20,000 70 700 

20,001 ข้ึนไป 100 1,000 

 

 สมาชิกสามัญสามารถสงคาหุนรายเดือนไดไมเกินเดือนละ 500 หุน (5,000 บาท) เปนเวลาไมนอยกวา  84  เดือน  

หรือคาหุนรวมกันไมเกิน จำนวน 600,000 บาท 

 สมาชิกสมทบสามารถสงคาหุนรายเดือนไดไมเกินเดือนละ 250 หุน (2,500 บาท) เปนเวลาไมนอยกวา  84  เดือน  

หรือคาหุนรวมกันไมเกิน จำนวน 300,000 บาท 

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สำเนาบตัรประจำตัวขาราชการ / ลูกจาง / พนักงานราชการ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  

2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

3. สำเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

4. สลิปเงินเดือน 

5. สำเนาหนาบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  

6. ผูสมัครตองมายื่นเอกสารดวยตนเอง 

หมายเหต ุพินัยกรรมตองแนบสำเนาบตัรประชาชนของผูรับผลประโยชนดวย (ผูรับผลประโยชนเปนคนรับรองสำเนาถูกตอง) 
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พินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน) 
 

เขียนที่................................................................................ 

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

 ขาพเจา............................................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

ประเภท    สามัญ    สมทบ  เลขทะเบียนที่...................................................ขอแตงตั้งบุคคลผูมีรายชื่อตอไปนี้เปนผูรับโอน

ประโยชนจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด กลาวคือ เมื่อขาพเจาเสียชีวิตไปแลว  ใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  

จายเงินซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณตามอัตราสวนที่ระบุไว ใหแก    

 1......................................................................................................เก่ียวของเปน.................................อาย.ุ....................ป     

ตั้งบานเรือนอยูที่.................หมูที่...........ซอย.......................................ถนน...........................................ตำบล........................................... 

อำเภอ...............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณยี..................โทร..............................อัตราสวนแบงรอยละ.................. 

 2.....................................................................................................เก่ียวของเปน...................................อายุ....................ป 

ตั้งบานเรือนอยูที่.................หมูที่...........ซอย.......................................ถนน........................................ตำบล.............................................. 

อำเภอ.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทร..............................อัตราสวนแบงรอยละ................. 

 ถาขาพเจาจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับนี้ ขาพเจาจะทำหนังสือแตงตั้ง

ผูรับโอนประโยชนฉบับใหมและนำมามอบใหสหกรณ ฯ เปนผูยึดถือไว 

 อนึ่ง ในกรณีที่ขาพเจาเสียชีวิตและยังคงมีหนี้สินคงคางอยูกับ สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ขาพเจายินยอมให

สหกรณ ฯ นำผลประโยชน อันไดแก เงินฝากออมทรัพย และ/หรือเงินคาหุน และ/หรือเงินปนผล และ/หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่มี

อยูในสหกรณ ฯ มาหักชำระหนี้พรอมดอกเบี้ย ตามระเบียบของสหกรณจนครบจำนวนกอน แลวจึงใหนำผลประโยชนสวนที่เหลือ

ของขาพเจานั้น จัดสรรใหแกผูรับโอนประโยชนตามอัตราสวนที่ไดกำหนดไวตอไป  

 ขณะที่ขาพเจาทำหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดีทุกประการ จึงลง

ลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

   (ลงชื่อ)..............................................................................ผูทำหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน 

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

 ขอรับรองวาผูทำหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชนไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาทั้งหมด จึงพรอมกันลงลายมือชื่อไว

เปนหลักฐาน 

   (ลงชื่อ)...............................................................................พยาน 

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

   (ลงชื่อ)...............................................................................พยาน 

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

 หนังสือพินัยกรรมนี้ขาพเจา...........................................................................ที่อยู........................................................

ตำบล........................................................อำเภอ.......................................................จังหวัด..................................................................

โทร................................................เปนผูเขียน 

   (ลงชื่อ)...............................................................................ผูเขียน 

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

หมายเหตุ : ใหเขียนดวยลายมือ หามใชเคร่ืองพิมพ และผูรับโอนประโยชนทุกคนตองแนบสำเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสำเนา

ถูกตอง   
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ขอที่พึงระวัง 
  

 (1)   พินัยกรรมแบบธรรมดา ตองทำเปนหนังสือ ลงวัน เดือน ป ในขณะที่ทำข้ึน และผูทำพินัยกรรมตองลงลายมือชื่อไว

ตอหนาพยานอยางนอยสองคนพรอมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นตองลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผูทำพินัยกรรมไวขณะนั้น การ

ขูด ลบ ตก เติ ม หรือการแก ไขเปลี่ ยนแปลงอย างอ่ืน ซึ่ งพิ นั ยกรรมนั้ น  ยอมไมสมบู รณ  เวนแตผู ทำพิ นั ยกรรม 

จะไดลงลายมือชื่อกำกับและพยานลงลายมือชื่อรับรองอยางเดียวกับที่กลาวขางตน (ประมวลกฎหมายแพง ฯ มาตรา 1656) 

 (2) บุคคลตอไปนี้ จะเปนพยานในการทำพินัยกรรมไมได 

  (ก) ผูยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (ข) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 (ค) บุคคลที่หูหนวก เปนใบ หรือจักษุบอดทั้งสองขาง (ประมวลกฎหมายแพง ฯ มาตรา 1670) 

 (3) เม่ือบุคคลใดนอกจากผูทำพินัยกรรม เปนผูเขียนขอความแหงพินัยกรรม บุคคลนั้นตองลงลายมือชื่อของ

ตน ท้ังระบุวาเปนผูเขียน ถาบุคคลนั้นเปนพยานดวย ใหเขียนขอความระบุวาตนเปนพยานไวตอทายลายมือของตน

เชนเดียวกับพยานอ่ืน ๆ (ประมวลกฎหมายแพง ฯ มาตรา 1671) ผูเขียนและพยานในพินัยกรรม จะเปนผูรับทรัพย

ตามพินัยกรรมนั้นไมได และคูสมรสของผูเขียนหรือของพยานในพินัยกรรมก็ตองหามเชนเดียวกัน (ประมวลกฎหมาย 

แพง ฯ มาตรา 1653) 
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ทะเบียนสมาชกิ 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด  Wangderm Saving Cooperative Ltd.Wangderm Saving Cooperative Ltd.  
กองบัญชาการกองทัพเรือ (พ้ืนท่ีวังนันทอุทยาน) แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ กองบัญชาการกองทัพเรือ (พ้ืนท่ีวังนันทอุทยาน) แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐   

Royal Thai Navy Headquarters (Nanta-U-tayan) Banchanglaw, Bangkoknoi District, Bangkok Thailand 10700   

โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ , ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ , ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒      TTeell//FFaaxx  00  22447755  55008888  ,,  00  22446655  66336622 

 

สมาชิก     สามัญ     สมทบ   เลขท่ี..................................วันเขาเปนสมาชิก........................................................ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ครั้งท่ี...................................เม่ือวนัท่ี.................................................

ชือ่...............................................................................สกุล.......................................................อายุ................................. 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....................................................................................สัญชาติ............................................ 

เกิดวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.....................สถานภาพ   โสด    สมรส   หยา    หมาย 

ท่ีอยู (ตามทะเบียน)  เลขท่ี.................................หมูท่ี.........................หมูบาน................................................................. 

อาคารพัก........................................................ซอย.................................................ถนน.................................................. 

ตำบล (แขวง).................................................อำเภอ (เขต)..........................................จังหวัด......................................... 

รหัสไปรษณีย.......................................โทร.(บาน).............................................โทร.(มือถือ)............................................ 

ท่ีอยู (ท่ีติดตอไดสะดวก)          ตามทะเบียนบาน       ท่ีอ่ืน ระบุ    เลขท่ี.........................................................

หมูท่ี.........................หมูบาน.....................................................อาคารพัก........................................................................ 

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

อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

เปน   ขาราชการ    ลูกจางประจำ     พนักงานราชการ  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................. 

ปจจุบันรบัราชการ/ชวยราชการ ตำแหนง.........................................................แผนก..................................................... 

กอง...................................................สงักัด..................................................โทร.(ท่ีทำงาน).............................................. 

 

 

         ลงชื่อ................................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 


	เรียน   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
	เกณฑ์การถือหุ้น
	ข้อที่พึงระวัง

