บัตรตัวอยางลายมือชื่อสมาชิกสมทบ
สหกรณออมทรัพยกรมทีด่ ิน จํากัด
ชื่อสมาชิกสมทบ...................................................เลขทะเบียนที่...............................กอง/สํานักงาน.................................
ลงลายมือชื่อเมื่อ วันที่........................./............................/...................
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
(โปรดลงลายมือชื่อใหเหมือนกันทั้ง 2 ลายมือชื่อ)

ขอรับรองวาลายมือชื่อขางบนนี้ เปนลายมือชื่อของสมาชิกสมทบผูนี้จริง
.......................................................................................ผูบังคับบัญชา
(.....................................................................................)
.......................................................................................พยาน
(.....................................................................................)

สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่............................

ทะเบียนสมาชิกสมทบ
สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด
ประเภท สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน 50/816 หมูที่ 6
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
----------------------------1. ชื่อ................................................................................อายุ...............ป (เกิดวันที่........................................)
สัญชาติ..................................................................................เชื้อชาติ...........................................................
2. ที่อยู บานเลขที่...............................หมูที่......................ถนน........................................................................
ตําบล.....................................................อําเภอ...........................................จังหวัด.........................................
3. พนักงานราชการ ตําแหนง..............................................................งาน/ฝาย..................................................
กอง/สํานักงานที่ดนิ .....................................................................จังหวัด.......................................................
4. สหกรณรบั เขาเปนสมาชิกสมทบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่...............ครั้งที่..............
วันที่..........................................................................
5. ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนครัง้ แรกเมื่อวันที.่ .................................................................................
ขาพเจายอมผูกพันตนในอันที่จะตองปฏิบตั ิตามขอบังคับของสหกรณทุกประการ จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วันที่....................................................
ลายมือชื่อสมาชิกสมทบ .....................................................
1. คาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 50 บาท พรอมคาหุน ลายมือชื่อสมาชิกสมทบ
.....................................................
ตามจํานวนที่ถือ
(กรุณาลงลายมือชื่อคนละ 2 ลายมือชื่อ)
2. สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบาน
ลายมือชื่อพยาน
....................................................
สิ่งที่ตองสงมาดวย

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………………..
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด
ขาพเจา…………………………………….…………………อายุ...................ป เกิดวันที่...............
เดือน...............................พ.ศ....................บัตรประชาชนเลขที่..........................................................................
ปจจุบันอยูบานเลขที่………………..…….ถนน………….…………………ตําบล / แขวง…………………………
อําเภอ / เขต………………………จังหวัด………………...รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท......................
ไดทราบขอความในขอบังคับของสหกรณนี้โดยตลอดแลวและเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบ และขอใหถอยคําเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. เปนพนักงานราชการสังกัดกรมที่ดิน ตําแหนง..................................................................
กอง/สํานัก/สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………….…ไดรับเงินไดรายเดือน.…….….….….บาท
ขอ 2. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 3. ถาขาพเจาไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ขาพเจาขอสงเงินคาหุนรายเดือนในอัตราที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ จํานวน……..…………..บาท * (มูลคาหุนละ 10 บาท)
ขอ 4. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบ ขาพเจายินยอมและใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูที่จาย
เงินไดรายเดือนของขาพเจา เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณมีอํานาจหักเงินคาหุนรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้
ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อจาย เพื่อสงตอสหกรณดวย
ขอ 5. ขาพเจาสัญญาวาไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบและชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
พรอมทั้งเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรกตอสหกรณ ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนดแลว
ขอ 6. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบ จะปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………….. ผูสมัคร
(….…………………..………………..)

คํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูสมัคร
ซึ่งเปนขาราชการดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย/หัวหนางาน
เขียนที่…………………………………………
วันที่………………………………………………
ขาพเจา…………………………….…………………..ตําแหนง……………………………………..
ระดับ………………...............................................สังกัด………………………………………..………………….
ขอรับรองวาตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่ขาพเจาไดสอบสวนขอความซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัคร
ขางบนนี้ เปนความจริงทุกประการ ทั้งผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณขอ 31.
และสมควรเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณนี้ได
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
..............................................................
3. สําเนาสัญญาจางพนักงานราชการ
ผูรับรอง
4. สําเนาคําสั่งเลื่อนขึ้นคาตอบแทน

สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่..........………………….

พินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน
เขียนที่...............................................
วันที่...................................................................
ขาพเจา..........................................................................................อายุ............ป สมาชิกสมทบ
สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด เปนพนักงานราชการตําแหนง......................................................................
กอง/สํานัก.............................................................................กรมที่ดิน/จังหวัด.................................................
ขอทําพินัยกรรมกําหนดตั้งผูรับโอนประโยชนไวดังนี้
ขอ 1. หากขาพเจาถึงแกกรรมใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด จายเงินซึ่งขาพเจามีอยูใน
สหกรณขณะนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหนา ใหแก
(1)..........................................................................................................อายุ..........ป
อาชีพ.........................................ตั้งบานเรือนอยูที่.............................ถนน......................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................จังหวัด......................................
(2)..........................................................................................................อายุ..........ป
อาชีพ.........................................ตั้งบานเรือนอยูที่.............................ถนน......................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................จังหวัด......................................
(3)..........................................................................................................อายุ..........ป
อาชีพ.........................................ตั้งบานเรือนอยูที่.............................ถนน......................................................
ตําบล...............................................อําเภอ................................................จังหวัด......................................
ขอ 2. ขาพเจาขอแสดงเจตนาไวดวยวา ถาขาพเจาจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในหนังสือ
พินัยกรรมโดยทําหนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหมขึ้น ก็จะไดมอบหนังสือพินัยกรรมฉบับใหมนั้น
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด ไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาขอรับรองวาในขณะที่ขาพเจาแสดงเจตนาทําหนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนนี้ ไดกระทํา
ในขณะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมหลงฟนเฟอนหรือถูกบังคับขูเข็ญแตอยางใด มีความสามารถตามกฎหมาย
และมีพยานรูเห็น 2 คน ซึ่งอยูพรอมกันในขณะทําพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนนี้ จึงลงนามไวเปนสําคัญ
(ลงนาม) ………………….……………………..ผูทําพินัยกรรม
(………………………………………..)
(ลงนาม) ………………….……………………..พยาน
(………………………………………..)
(ลงนาม) ………………….……………………..พยาน
(………………………………………..)

หมายเหตุ

(ลงนาม) ………………….……………………..ผูเขียน/ผูพิมพ
(………………………………………..)
การขูดลบตอเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในพินัยกรรมตั้งผูร ับโอนประโยชนตองให
ผูทําพินัยกรรมตั้งผูรับประโยชนลงนาม วันเดือนปกํากับ มีพยาน 2 คนรับรอง และ
พยานในพินัยกรรมตั้งผูร ับประโยชนนี้ ตองไมใชผูรับโอนประโยชน หรือเปนคูสมรสของ
ผูรับโอนประโยชนนี้

สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่.............................
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนีส้ หกรณออมทรัพย
เขียนที่………………………………………
วันที่…………...เดือน……………………พ.ศ…………...
ขาพเจา……………………………………อายุ…..….ป ปจจุบันอยูบ านเลขที่………..หมูที่…….
ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………
จังหวัด………………….… เปนพนักงานราชการสังกัดกรมที่ดิน ตําแหนง……………….………………………
และเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนที่..........……………………………….
มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด จึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับกรมที่ดิน ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน คาจางที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอื่นแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนพนักงานราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินหัก
เงินที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แจงและสงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แทน ขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว
(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และหนังสือยินยอมนี้มีผลครอบคลุมถึง
การกูเงินตอสหกรณที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทําหนังสือยินยอมนี้ดวย ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการให
คํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคํา
ในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่กรมที่ดิน ฉบับที่สองเก็บไวกับ
ขาพเจา และฉบับที่ 3 สงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด ไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ……………………………………ผูใหคํายินยอม
(……………………………….…..)
ลงชื่อ……………………………………..คูสมรส
(……………………………………)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(…………………………………….)
(ฉบับนี้สําหรับกรมที่ดิน)

(สําเนา)

สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่.............................
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนีส้ หกรณออมทรัพย
เขียนที่………………………………………
วันที่…………...เดือน……………………พ.ศ…………...
ขาพเจา……………………………………อายุ…..….ป ปจจุบันอยูบ านเลขที่………..หมูที่…….
ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………
จังหวัด………………….… เปนพนักงานราชการสังกัดกรมที่ดิน ตําแหนง……………….………………………
และเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนที่..........……………………………….
มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด จึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับกรมที่ดิน ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน คาจางที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอื่นแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนพนักงานราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินหัก
เงินที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แจงและสงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แทน ขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว
(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และหนังสือยินยอมนี้มีผลครอบคลุมถึง
การกูเงินตอสหกรณที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทําหนังสือยินยอมนี้ดวย ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการให
คํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคํา
ในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่กรมที่ดิน ฉบับที่สองเก็บไวกับ
ขาพเจา และฉบับที่ 3 สงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด ไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ……………………………………ผูใหคํายินยอม
(……………………………….…..)
ลงชื่อ……………………………………..คูสมรส
(……………………………………)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(…………………………………….)
(ฉบับนี้สําหรับสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด)

(สําเนาคูฉบับ)

สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่.............................
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนีส้ หกรณออมทรัพย
เขียนที่………………………………………
วันที่…………...เดือน……………………พ.ศ…………...
ขาพเจา……………………………………อายุ…..….ป ปจจุบันอยูบ านเลขที่………..หมูที่…….
ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………
จังหวัด………………….… เปนพนักงานราชการสังกัดกรมที่ดิน ตําแหนง……………….………………………
และเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนที่..........……………………………….
มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด จึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับกรมที่ดิน ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน คาจางที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอื่นแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนพนักงานราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินหัก
เงินที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แจงและสงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด แทน ขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว
(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนีใ้ หมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และหนังสือยินยอมนี้มีผลครอบคลุมถึง
การกูเงินตอสหกรณที่เกิดขึ้นภายหลังจากการทําหนังสือยินยอมนี้ดวย ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการให
คํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคํา
ในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่กรมที่ดิน ฉบับที่สองเก็บไวกับ
ขาพเจา และฉบับที่ 3 สงใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน จํากัด ไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ……………………………………ผูใหคํายินยอม
(……………………………….…..)
ลงชื่อ……………………………………..คูสมรส
(……………………………………)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(…………………………………….)
(ฉบับนี้สําหรับสมาชิก)

