
 
1/5 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด 

เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด 

1. ข้าพเจ้า........................................................................................ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ.............................................................................. 

บัตรประชาชนเลขท่ี □-□□□□-□□□□□-□□-□  

บัตรประจ าตัวข้าราชการเลขท่ี □□□□□□□□□□ หมู่โลหิต............. 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) เลขท่ี..........................หมู่ท่ี....................หมู่บ้าน................................................ ................ ....................... 
อาคารพัก.........................................................ซอย................................................ถนน................................................................................... 
ต าบล......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
ท่ีอยู่ (ปัจจุบัน) เลขท่ี.............................หมู่ท่ี.................ซอย..........................................ถนน............................................................. 
ต าบล......................................................................อ าเภอ................................ ............................จังหวัด....................................... ......... 
รหัสไปรษณีย์........................................ภูมิล าเนา (บ้านเกิด).................................. ...................โทร.(บ้าน)............................................... 
โทร.(มือถือ)................................................................. E:mail………………………………....................................................………….............................. 
ปัจจุบันมีอาชีพเสริม....................................................................................................................................................................... .............. 
สถานภาพปัจจุบัน  โสด    สมรส (ชื่อคู่สมรส).......................................................................................... หย่า     หม้าย 
 2. มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกประเภท       สามัญ      สมทบ 
 3.  ปัจจุบันเป็น    ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ   นักเรียนทหาร  
ต าแหน่ง............................................... แผนก.............................................กอง.............................................สังกัด.................................... 
โทร.(ท่ีท างาน).............................ได้รับเงินเดือน ๆ ละ..............................บาท  โดยบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันท่ี................................................. 
 4.  ข้าพเจ้า   มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนใด   เป็นสมาชิกสหกรณ์.................................................................................. 
 5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ๆ ละ.........................หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นเงิน.................................บาท 
 6.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะรับเงินปันผลผ่านบัญชีเงินเดือนของ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขท่ี
..................................................................................................สาขา........................................................................................................... 
             7.  ในปัจจุบันข้าพเจ้ามีหนี้สิน   (แจ้งชื่อเจ้าหนี้   ต้นเงิน   อัตราดอกเบี้ย   วันถึงก าหนดช าระหนี้) ดังนี้ 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 8.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคบับัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือเงินงวดช าระหนี ้
ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณฯ์ จากเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพ่ือจ่ายส่งช าระต่อสหกรณ์ฯ 
 9. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยตลอดแล้ว ยินยอมช าระเงินค่าหุ้น ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกตามก าหนดเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด ก าหนด 

10. ข้าพเจ้าเต็มใจปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด ทุกประการ 
 

      (ลงชื่อ)...........................................................................ผู้สมัคร 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
(ระดับหัวหน้ากอง อัตรานาวาเอกหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 

  ข้าพเจ้า..................................... ..............................................................ต าแหน่ง....................................................  
สังกัด....................................................................................ขอรับรองว่าข้อความท่ีผู้สมัครแสดงไว้ ข้างต้นเป็นความจริง สมควรเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ฯ ได้ 
                                                                                (ลงชื่อ).......................................................................ผู้บังคับบัญชา 
                            (.....................................................................) 
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เกณฑ์การถือหุ้น 
 ผู้ ท่ีสมัครสมาชิกทุกคนจะต้องส่ งเงินค่ าหุ้นรายเดือนตั้ งแต่ เดือนแรกท่ี เข้ าเป็นสมาชิกตามเกณฑ์ของเงิน ได้ 
รายเดือนดังต่อไปนี้ 
  

 
เงินไดร้ายเดือน (บาท) 

ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 
จ านวนหุ้น จ านวนเงนิ (บาท) 

ไม่เกิน 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 ขึ้นไป 100 1,000 
 
 สมาชิกสามัญสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 500 หุ้น (5,000 บาท) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  84  เดือน  
หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จ านวน 600,000 บาท 
 สมาชิกสมทบสามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 250 หุ้น (2,500 บาท) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  84  เดือน  
หรือค่าหุ้นรวมกันไม่เกิน จ านวน 300,000 บาท 

 
 

ผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และให้มาย่ืนเอกสารประกอบใบสมัครด้วยตนเอง ดังน้ี 

1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. สลิปเงนิเดือน 
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พินัยกรรมแบบธรรมดา (หนังสือแต่งต้ังผู้รับโอนประโยชน์)  
 

เขียนท่ี................................................................................ 
 วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ.................. 

 
 ข้าพเจ้า............................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด ประเภท 
  สามัญ    สมทบ  เลขทะเบียนท่ี...................................................ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับโอนปร ะโยชน์จาก 
สห ก ร ณ์ อ อม ท รั พ ย์ วั ง เ ดิ ม  จ า กั ด  ก ล่ า ว คื อ  เ มื่ อ ข้ า พ เ จ้ า เ สี ย ชี วิ ต ไ ป แล้ ว  ใ ห้ สห ก ร ณ์ อ อ มท รั พ ย์ วั ง เ ดิ ม  จ า กั ด  
จ่ายเงินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ฯ ตามอัตราส่วนท่ีระบุไว้ ให้แก่  

 1....................................................................บตัรประชาชนเลขท่ี □-□□□□-□□□□□-□□-□ 
เก่ียวข้องเปน็......................................อายุ...................ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ี.....................หมู่ท่ี...........ซอย.......................................................................... 
ถนน...............................................ต าบล................................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................โทร.......................................................................อัตราสว่นแบ่งร้อยละ................................................................. 

 2....................................................................บตัรประชาชนเลขท่ี □-□□□□-□□□□□-□□-□ 
เก่ียวข้องเปน็.....................................อายุ...................ปี ตัง้บ้านเรอืนอยู่ท่ี......................หมู่ท่ี...........ซอย......................................................................... 
ถนน...............................................ต าบล................................................อ าเภอ................................................จังหวัด.......................................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................โทร......................................................................อัตราสว่นแบ่งร้อยละ.................................................................. 
 ถ้าข้าพเจ้าจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะท าหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับ
ใหม่และน ามามอบให้สหกรณ์ ฯ เป็นผู้ยึดถือไว้ 
 อนึ่ง ในกรณีท่ีข้าพเจ้าเสียชีวิตและยังคงมีหนี้สินคงค้างอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิ ม จ ากัด ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
สหกรณ์ฯ น าผลประโยชน์ อันได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือเงินค่าหุ้น และ/หรือเงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีอยู่ใน 
สหกรณ์ ฯ มาหักช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ตามระเบียบของสหกรณ์จนครบจ านวนก่อน แล้วจึงให้น าผลประโยชน์ส่วนท่ีเหลือของข้าพเจ้านั้น 
จัดสรรให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามอัตราส่วนท่ีได้ก าหนดไว้ต่อไป  
 ขณะท่ีข้าพเจ้าท าหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

   (ลงชื่อ)..............................................................................ผู้ท าหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
        (.............................................................................) 

 ขอรับรองว่าผู้ท าหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าท้ังหมด จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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

 หนังสือพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้า...........................................................................ท่ีอยู่................ ........................................ 
ต าบล........................................................อ าเภอ.......................................................จังหวัด.............................................................. ... 
โทร................................................เป็นผู้เขียน 

   (ลงชื่อ)...............................................................................ผูเ้ขยีน 
       (..............................................................................) 

ค าเตือน : ให้เขียนด้วยลายมือ 
ห้ามใช้เคร่ืองพิมพ ์
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ข้อที่พึงระวงั 

  
 (1)   พินัยกรรมแบบธรรมดา ต้องท าเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ในขณะท่ีท าขึ้น และผู้ท าพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
พยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ท าพินัยกรรมไว้ขณะนั้น การขูด ลบ ตก เติม หรือ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน ซึ่งพินัยกรรมนั้น ย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ท าพินัยกรรมจะได้ลงลายมือชื่อก ากับและพยานลงลายมือชื่อรับรอง
อย่างเดียวกับท่ีกล่าวข้างต้น (ประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ มาตรา 1656) 
 (2) บุคคลต่อไปนี้ จะเป็นพยานในการท าพินัยกรรมไม่ได้ 
  (ก) ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 (ข) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
 (ค) บุคคลท่ีหูหนวก เป็นใบ ้หรือจักษุบอดท้ังสองข้าง (ประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ มาตรา 1670) 
 (3) เมื่อบุคคลใดนอกจากผู้ท าพินัยกรรม เป็นผู้เขียนข้อความแห่งพินัยกรรม บุคคลนั้นต้องลงลายมือชื่อของตน ท้ังระบุว่าเป็น
ผู้เขียน ถ้าบุคคลนั้นเป็นพยานด้วย ให้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายลายมือของตนเช่นเดียวกับพยานอ่ืน ๆ (ประมวลกฎหมาย
แพ่ง ฯ มาตรา 1671) ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ และคู่สมรสของผู้เขียนหรือของพยานใน
พินัยกรรมก็ต้องห้ามเช่นเดียวกัน (ประมวลกฎหมายแพ่ง ฯ มาตรา 1653) 
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ทะเบียนสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด  Wangderm Saving Cooperative Ltd.Wangderm Saving Cooperative Ltd.  
กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ๑๐๗๐๐   
Royal Thai Navy Headquarters (Nanta-U-tayan) Banchanglaw, Bangkoknoi District, Bangkok Thailand 10700   

โทร/โทรสาร โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ , ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ , ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒      TTeell//FFaaxx  00  22447755  55008888  ,,  00  22446655  66336622 
 

สมาชิก     สามัญ     สมทบ   เลขท่ี.........................................วนัเข้าเปน็สมาชิก................................................................................... 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.ครั้งที่.................................................เมื่อวนัท่ี...................................................................... 
ชื่อ..................................................................................สกุล........................................................................อายุ............................................... 

เลขบตัรประจ าตัวประชาชน□-□□□□-□□□□□-□□-□ สัญชาติ............................................................... 

เกิดวนัท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.....................สถานภาพ   โสด    สมรส   หย่า    หม้าย 

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียน)  เลขท่ี........................................หมู่ท่ี.........................หมู่บ้าน............................................................................................ 
อาคารพัก..............................................................ซอย..........................................................ถนน..................................................................... 
ต าบล (แขวง)..........................................................อ าเภอ (เขต)....................................................จังหวดั......................................................... 
รหัสไปรษณีย์.........................................โทร.(บ้าน)....................................................โทร.(มือถือ)...................................................................... 
ท่ีอยู่ (ที่ติดต่อได้สะดวก)          ตามทะเบียนบ้าน       ท่ีอ่ืน ระบุ    เลขท่ี.........................................................หมู่ท่ี.......................... 
หมู่บ้าน..........................................................อาคารพัก.................................................................ซอย.............................................................. 
ถนน.............................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวดั.....................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
เป็น   ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า   พนักงานราชการ   นักเรียนทหาร อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 
ปัจจุบันรับราชการ/ช่วยราชการ ต าแหน่ง....................................................................แผนก............................................................................ 
กอง....................................................................สังกัด...........................................................โทร.(ที่ท างาน)...................................................... 
 
         ลงชื่อ............................................................................... 
                (............................................................................) 

 
 

 

 

 
 
 
 


