
 
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 เขียนที่ .............................................................. 
 วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 
เรียน   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

 ข้าพเจ้า ............................................................................................ บ้านเลขที่ ..................... ซอย ............................... 
หมู่ที่ ........... ถนน .................................. แขวง .................................. เขต .................................. จังหวัด .................................. 
รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ .......................................... ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์นี้โดยตลอดแล้ว เห็นชอบ
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์และขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ ................. ป ีเกิดเมื่อวันที่ .......... เดือน ....................................... พ.ศ. .................... 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าทำงานในตำแหน่ง ............................................. สังกัด ........................................ การประปานครหลวง  
ได้รับเงินได้รายเดือน ......................................... บาท 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอยู่ก่อนวันยื่นใบสมัครนี้ 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนง ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ ในอัตรา ..................................................... บาท    
(อย่างน้อยต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์) โดยให้สหกรณ์โอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร ................................... 
เลขที่บัญชี ............................................................... 
 ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายรายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับ
แจ้งจากสหกรณ์ หักจำนวนเงินค่าหุ้นและจำนวนเงินงวดชำระหนี้  ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินรายได้รายเดือนของข้าพเจ้า
เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดำเนินการมีมติรับข้าพเจ้าเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ข้อ 7. หากสหกรณ์ยอมผ่อนเวลาชำระหนี้ให้สมาชิกผู้กู้ ข้าพเจ้าไม่ว่าในฐานะสมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน  ยินยอมใน
การผ่อนเวลานั้นด้วย 
 ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดำเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้  ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก ทั้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสมรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็จภายในวันซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
จะได้กำหนด การชำระเงินจำนวนดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและปฏิบัติตามความใน ข้อ 5. 
 ข้อ 9. ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการสมัครสมาชิก หากข้าพเจ้าสมัครเป็นสมาชิก สอ.กปน. และเมื่อเกษียณอายุ ได้ส่ง
หุ้นไม่ครบจำนวน 84 งวด จะสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 42. สมาชิกที่ออกจากงานประจำ โดยไม่มีความผิดทางวินัย ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 84 เดือน ก็ให้ถือว่า คงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
ต่อไปอีก แต่สมาชิกเช่นนี้หากได้รับเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 แห่งค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 10. ข้าพเจ้าจะดำเนินการเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและชำระหนี้สิน กับ สอ.กปน. ให้แล้วเสร็จก่อนหมดสมาชิกภาพ 
 
  
 ............................................................ 
 ผู้สมคัร 
 

รหัสหน่วยงาน …................................... 
เลขประจำตัว ......................................... 
โทรศัพท์ ................................................ 

 

รูปถ่าย 

ขนาด  1  นิ้ว 

เอกสารประกอบ 
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 
2. ใบจ่ายเงินเดือน  
3. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากรับเงินปันผล 
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนประโยชน์ 



 
(2) 
 

คำรับรองของสมาชิก 

 
 เขียนที่ ..............................................................  
 วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ............... 
 
 ข้าพเจ้า ............................................................. เลขทะเบียนสมาชิก ................ ตำแหน่ง ................................ 
สังกัด ................................................ การประปานครหลวงขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ  
ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ  4.  และสมควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ 
 
 .................................................. สมาชิกผู้รับรอง 
 
 ข้าพเจ้า ............................................................. เลขทะเบียนสมาชิก ................ ตำแหน่ง ............ .................... 
สังกัด ................................................ การประปานครหลวงขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครข้ างต้น เป็นความจริงทุกประการ  
ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ  4.  และสมควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ 
 
 .................................................. สมาชิกผู้รับรอง 
 
 

คำยินยอมของคู่สมรส 

 

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

 ข้าพเจ้า ........................................................................ เป็น (สามี,ภรรยา) ของ................................................. 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ ............................................... เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์และทำการต่าง ๆ  เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
ตลอดจนยินยอมให้ทำนิติกรรมเก่ียวกับการกู้เงินและการค้ำประกันของสมาชิกอ่ืนกับสหกรณ์ได้ตลอดไปด้วย 
 
 
 ลงชื่อ..................................................(สามี,ภรรยา) 
 
 
 ลงชื่อ .................................................. พยาน 
 
 



 
 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ว่าด้วยยกทรัพย์สินและสิทธิพึงมีพึงได้ 
ในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

 

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
400 ถนนประชาชืน่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 

 

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

 โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 มาตรา 42/2 สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับผลประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน 
 หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์นี้ทำขึ้น 2 ฉบับ โดยมอบไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา    นครหลวง จำกัด จำนวน 1 
ฉบับ และผู้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์เก็บไว้ 1 ฉบับ โดยมีข้อความตรงกัน 
 ข้าพเจ้า................................................................................................................. .......หมายเลขสมาชิก.............................. ....
หมายเลขบัตรประชาชน...................................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่... ...................................หมู่ที่.........................
ถนน......................................................... ....ตรอก/ซอย.....................................................ตำบล/แขวง............................................................
อำเภอ/เขต.................................. ...........................จังหวัด....................... .......................................รหัสไปรษณีย์.............................. .............
โทรศัพท์............................................ดำรงตำแหน่ง..................................................สถานที่ทำงานส่วน..................................................................
กอง...........................................................สาขา/ฝ่าย....................................................................โทรศัพท์...............................................................
ขอตั้งผู้รับผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตยกให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. เงินค่าหุ้น / เงินฝากและสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ยกให้บุคคลต่อไปนี้ 
 (1) ......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................ได้รับส่วนแบง่...................ส่วน 
 (2) ......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................ได้รับส่วนแบง่...................ส่วน 
 (3) ......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................ได้รับส่วนแบง่...................ส่วน 
 (4) ......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................ได้รับส่วนแบง่...................ส่วน 
 (5) ......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................ได้รับส่วนแบง่...................ส่วน 
 (6) ......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................ได้รับส่วนแบง่...................ส่วน 
 (7) ......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...........................ได้รับส่วนแบง่...................ส่วน 
 ข้อ 2. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการแบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลข้างต้น 
 ในขณะที่ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยานสองคน 
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

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

 ลงชื่อ........................................................พยาน 

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

 ลงชื่อ........................................................พยาน 

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


