
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
 

               เขียนที....................................................... 
                วนัที..........เดือน....................พ.ศ............. 

 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้....................................................อยูบ่า้นเลขที ............................. หมู.่............ซอย.............................. 
ถนน.................................ตาํบล......................................อาํเภอ...................................จงัหวดั........................................ 
รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท ์(บา้น) .....................................  โทรศพัท ์(มือถือ).............................................. 
ไดท้ราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  โดยตลอด

แลว้  และเห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั    
จึงขอสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  และขอใหถ้อ้ยคาํเป็น

หลกัฐานดงัต่อไปนี 
 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ อาย.ุ.....................ปี  (เกิดวนัที...............เดือน.................................พ.ศ. ..................) 
 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้เป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวง ตาํแหน่ง ............................................................................. 
แผนก ..................................กอง .....................................ฝ่าย ...................................สาํนกังานเขต ............................ 
โทรศพัท ์.........................................โทรสาร.......................................ไดรั้บเงินเดือน ........................................... บาท 

 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้เป็นสมาชิก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง เลขที ................วนัที..................... 
 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอื์นซึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
 ขอ้ 5.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก  ในชนันีขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนง  ส่งเงินค่าหุน้รายเดือนต่อสหกรณ์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ในอตัราเดือนละ  ........................... บาท (มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 
 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ของแถลงรายการหนีสินทงัหมด  ซึงขา้พเจา้มีอยูด่งันี  แสดงขอ้ความรายละเอียดของแต่ละราย 

คือ ชือสาํนกังานของเจา้หนี  จาํนวนหนีสินตงัแต่แรกอตัราดอกเบียร้อยละต่อปี  หลกัประกนัทีใหไ้ว ้ จาํนวนดอกเบีย

คา้งชาํระ  และเป็นหนีสินเพือการใดไดค้รบทุกราย 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 

อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามอตัราซึงกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  แต่ถา้จะแสดงความจาํนงสูงกวา่อตัราทีกาํหนดไวก้ย็อ่มเป็น

การดีแก่ท่านเอง 
หมายเหตุ 1.  โปรดเซ็นชือ  (ผูส้มคัรหนา้ 2 ดว้ย) 

2.   เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน       
   3.   ใส่รหสัพนกังาน 
 
 

เอกสารทแีนบประกอบ 

  1. รูปถ่าย 1 นิว 2 รูป  

  2. สําเนาบัตรประชาชน 2 ใบ /สําเนาบัตร กฟน. 1 ใบ 

  3. สําเนาทะเบยีนบ้าน 
 4. หนังสือรับรองการเป็นพนักงานโดยฝ่าย ฝทม. 

   5. สําเนาหน้าสมุดธนาคาร(บัญชีเงินเดอืนโอนเข้า) 
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 ขอ้ 7.   ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มีความประสงค์ขอกูเ้งินของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  เพือชาํระหนีสินซึงขา้พเจา้มีอยูด่งัทีกล่าวในขอ้ 6 นนั เป็น 

จาํนวนเงิน ............................... บาท 

 ขอ้ 8.  ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าทีจ่ายเงินไดร้าย

เดือนของขา้พเจา้  เมือไดรั้บหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  โปรด

หกัจาํนวนเงินค่าหุน้และจาํนวนเงินงวดชาํระหนีพร้อมดอกเบีย  ซึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เมือจ่าย  เพือส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

 ขอ้ 9.  ข้าพเจา้สัญญาว่าถา้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ตกลงใหข้า้พเจา้เป็นสมาชิก  ขา้พเจา้จะลงลายมือชือในทะเบียนสมาชิก  ทงัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ

เงินค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ใหเ้สร็จภายในวนัที

ซึงคณะกรรมการจะไดก้าํหนดการชาํระจาํนวนเงินดงักล่าวนี  ขา้พเจา้ยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าทีที

จ่ายเงินไดร้ายเดือน  ปฏิบติัตามขอ้ความในขอ้ 8 ดว้ย 

 ขอ้ 10.  สมาชิกทีโอน  หรือยา้ย  หรือออกจากงานประจาํโดยไม่มีความผดิ  เวน้แต่ออกเพราะตาย  หรือไร้

ความสามารถ  หรือตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณ์ดว้ยก็ใหถื้อว่าคงเป็นสมาชิกอยูโ่ดยมิตอ้งส่ง

เงินค่าหุน้รายเดือนต่อไปอีกก็ได ้ ทงันีตอ้งเป็นสมาชิกมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึงปี  สมาชิกเช่นว่านันอาจไดรั้บเงินกูจ้าก

สหกรณ์ไดต้ามระเบียบว่าดว้ยเงินกูข้องสหกรณ์ (ขอ้บงัคบัขอ้ 41) 

 

 ลงชือ________________________________ผูส้มคัร 

                                                                                   (_______________________________) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

คาํรับรองของ 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 
 

เขียนที…………………………………………… 

วนัที …………………………………………….. 
 

 ขา้พเจา้.............................................................................................ตาํแหน่ง.......................................... 

สงักดั..................................ขอรับรองว่า  ตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามทีขา้พเจา้ไดส้อบสวนขอ้ความซึงผูส้มคัร

ได้แสดงความไวใ้นใบสมคัรขา้งบนนีเป็นจริงทุกประการ  ทังนีผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกต้องทีกาํหนดไว้ในร่าง

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 31  และสมควรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ตงัขึน 
 

ลงชือ________________________________ผูรั้บรอง 

                                                                                              (_______________________________) 
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หนังสือให้ความยนิยอมของสาม/ีภรรยา  ของสมาชิกสหกรณ์ 

 

เขียนที .......................................................... 
 

ขา้พเจา้ ..............................................................................ยนิยอมให ้................................................................... 

สมาชิกเลขทะเบียนที ..........................................ซึงเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าคาํทีไม่ใชอ้อก)  ของขา้พเจา้ทาํนิติกรรม 

อนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรส  กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ทงันีไดท้าํไวแ้ลว้และหรือทาํขึนมาในวนัใดในภายหนา้ไดต้ลอดไป  จนกว่าขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนังสือ

ต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ประการใด ๆ  ก็ตาม  ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิ

ต่อสหกรณ์ออมทรัพยฯ์  เหมือนลกูหนีร่วมกบัสามี/ภรรยาของขา้พเจา้ดว้ย 

 

(ลงชือ)……………………………………………. สามี/ภรรยา 

                         (…………………….……….……..) ผูใ้หส้ญัญายนิยอม 

(ลงชือ)................................................................... พยานรับรอง 

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

(ลงชือ)................................................................... พยานรับรอง 

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

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

หมายเหตุ  1.  ให้คู่สมรสสมาชิกทีทาํนิติกรรมกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ตงัแต่วนัที  16  ตุลาคม  2519  เป็นตน้มา  ใหค้วามยนิยอมเป็นหนังสือดว้ยสมาชิกทาํนิติกรรมกบัสหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกัด  ถา้ไดส้มรสโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวนัที  16  

ตุลาคม  2523   และเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการสินบริคณห์ของคู่สมรสอยูก่่อนแลว้วนัที  16  ตุลาคม  2519  ทงันีถือได้

ว่าเป็นผูจ้ดัการสินบริคนธแ์ต่ฝ่ายเดียว  ก็ใหถื้อว่าคู่สมรสของสมาชิกนนั  ไดย้นิยอมใหส้มาชิกจดัการสินสมรสแลว้โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งทาํหนงัสือใหค้วามยนิยอม  เวน้แต่คู่สมรสจะบอกเลิก 

  2.  ถา้ใหค้วามยนิยอมพิมพล์ายนิวมือแทนการลงชือ  จะตอ้งมีพยานรับรองลายมืออยา่งนอ้ย 2 คน  และ

พยานนีจะพิมพล์ายนิวแทนการลงชือไม่ได ้ พิมพล์ายนิวมือตอ้งทาํต่อหนา้พยาน 

  3.  พยานควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  

ดว้ยกนั 
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หนังสือร้องขอให้การไฟฟ้านครหลวงแจ้งข้อมูลเงนิเดือนและนําเงนิค่าจ้างส่วนหนึง 

ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกัด 

และยินยอมให้การไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยเลขทีบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

 

วนัที.........เดือน..........................................พ.ศ................... 

               ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ..........................................นามสกุล......................................................................... 

เป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวง สงักดั(แผนก/กอง)....................................................................................................... 

ฝ่าย / เขต................................................................ขอทาํหนงัสือนีใหไ้วต่้อการไฟฟ้านครหลวง  เพือเป็นหลกัฐานว่า   

ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

เลขทีสมาชิก..........................  ซึงมีหนา้ทีตอ้งจ่ายค่าบาํรุง  ค่าสมาชิก  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นสมาชิก  ค่าเบียประกนั

ชีวิต ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินค่าหุน้ เงินฝาก ตน้เงินกูแ้ละดอกเบีย ต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จาํกดั แลว้แต่กรณี   รวมทงั เพือความสะดวกในการกระทาํธุรกรรม    ดงันนั  โดยหนงัสือฉบบันี 

ขา้พเจา้จึงขอใหก้ารไฟฟ้านครหลวงดาํเนินการดงัต่อไปนี 

                ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอให้ การไฟฟ้านครหลวง   แจง้ขอ้มูลค่าจา้งเงินเดือนของขา้พเจา้ ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ทราบ  เป็นประจาํทุกปีตลอดไป     จนกว่าขา้พเจา้จะบอกเลิก และ

ขอให้นาํค่าจา้งเงินเดือนส่วนหนึงของขา้พเจา้ ส่งสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั    ทงันี ตามจาํนวนเงินทีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกดั แจง้แทนขา้พเจา้

ดว้ย 

                ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอให ้การไฟฟ้านครหลวง   เปิดเผยเลขทีบญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้  ให้สหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกดั   เพือนาํเงินปันผลและเงินเฉลียคืนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร

ของขา้พเจา้     ซึงเป็นเลขทีบญัชีเงินฝากเดียวกบัทีการไฟฟ้านครหลวง  นาํค่าจา้งเงินเดือนของขา้พเจา้เขา้ในบญัชีเงินฝาก

ธนาคารดงักล่าว 

 

                                                                             ลงชือ.............................................................. 

                                                                                     (.............................................................)  
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จํากดั 

ทะเบียนสมาชิก 

 ขา้พเจา้ชือ.........................................................................................อาย.ุ.....................ปี   

 สมาชิกเลขทะเบียนที ....................................................รับเป็นสมาชิกตามมติทีประชุม 

 คณะกรรมการดาํเนินการ  ในการประชุมครังที...........................................................  

 วนัที ..................................................... 

 ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินสะสมรายเดือน ครังแรกวนัที .................................. 

 ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนในอนัทีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 

 จึงไดล้งลายมือชือให้ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้ 

 

ณ วนัที ................................................................ 

ลายมือชือสมาชิก................................................. 

 ลายมือชือพยาน .................................................. 

 ลายมือชือพยาน .................................................. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือแต่งตังผู้รับโอนประโยชน์ 

เขียนที..................................................................  

วนัที...........เดือน..............................พ.ศ............. 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................สมาชิกเลขที................... 

สงักดั ฝ่ายหรือสาํนกังานเขต.......................................................แผนก....................................................ทีอยูปั่จจุบนั 

บา้นเลขที..................หมูที่.........................ซอย......................................ถนน............................................................. .
ตาํบล (แขวง)................................อาํเภอ (เขต)...........................................จงัหวดั....................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น.........................................โทรศพัทมื์อถือ............................................... 

ขอทาํหนงัสือตงัผูรั้บโอนประโยชน์ไวว้่า เมือขา้พเจา้ถึงแก่ความตายแลว้ ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั จ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินสงเคราะห์งานศพ และ

ผลประโยชน์บรรดาทีขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ฯ แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ ทีขา้พเจา้ตงัขึนเท่านนั ดงัมีรายชือต่อไปนี 

 1. นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….. เกียวขอ้งเป็น....................... 

 2. นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….. เกียวขอ้งเป็น....................... 

 3. นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….. เกียวขอ้งเป็น....................... 

 4. นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….. เกียวขอ้งเป็น....................... 

 5. นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….. เกียวขอ้งเป็น....................... 

 6. นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….. เกียวขอ้งเป็น....................... 

ทงันี ไม่เกียวกบัทรัพยสิ์นอยา่งอืนของขา้พเจา้หากจะพึงมี ซึงขา้พเจา้จะไดท้าํพินยักรรมไวต่้างหากอีกฉบบัหนึง หรือ

ตกเป็นของทายาทโดยธรรมแลว้แต่กรณี ขณะทาํหนงัสือฉบบันี ขา้พเจา้มีสติสมบูรณ์ดี และไดล้งลายมือชือไวต่้อหนา้

พยานเป็นสาํคญั 

หมายเหตุ สมาชิกต้องยนืหนังสือฉบับน ี ลงชือ ................................................................ 

ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยตนเองเท่านนั  (..............................................................) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................ไดล้งลายมือชือไว้

ในหนงัสือตงัผูรั้บโอนผลประโยชน์ต่อหนา้ขา้พเจา้ทงัสอง 

 ลงชือ ...................................................พยาน ลงชือ .................................................... พยาน 

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

 เจา้หนา้ที สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เจา้หนา้ที สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
 

ดูคาํแนะนําด้านหลงั 

เลขสมาชิก.................................. 

ลงระบบเรียบร้อยแล้ว 
......................................... 

วนัที.................................. 
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คําแนะนํา 
 

1. หนงัสือฉบบันี จะเขียนดว้ยลายมือของสมาชิก ทีตงัผูรั้บโอนประโยชน์ ทงัสองฉบบัก็ได ้

โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีพยานอยูด่ว้ย 

2. หากพิมพด์ว้ยพิมพดี์ด หรือมีผูอื้นเป็นผูเ้ขียน หรือกรอกขอ้ความในช่องว่าง สมาชิกทีตงั

ผูรั้บโอนประโยชน์ตอ้งลงลายมือชือต่อหนา้พยาน (เจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์) อยา่ง

นอ้ย 2 คนพร้อมกนั 

3. พยานทงั 2 คน จะตอ้งลงลายมือชือพร้อมกนั ในขณะนนัต่อหน้าสมาชิกทีตงัรับโอน

ประโยชน์ และพยานจะตอ้งลงลายมือชือเสมอ จะพิมพล์ายนิวมือไม่ได ้

4. พยานผูเ้ขียนหรือผูพิ้มพจ์ะเป็นผูรั้บประโยชน์ไม่ได ้และพยานตอ้งบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็น

บุคคลวิกลจริต เสมือนไร้ความสามารถ หูหนวก ใบ ้หรือตาบอดทงั 2 ขา้ง 

5. ถา้มีการขดู ลบ ตก เติม หรือแกไ้ขเปลียนแปลงในหนงัสือนี จะตอ้งลงลายมือชือสมาชิก

ทีตงัผูรั้บโอนประโยชน์ และวนั/เดือน/ปี กาํกบัไวต้่อหนา้พยานอยา่งนอ้ย 2 คน และ

พยาน 2 คนนนัตอ้งลงลายมือชือในขณะนนัดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ที ........................................................ 

    วนัที ..............................................  

 

การไฟฟ้านครหลวง  ขอรับรองว่า 

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

เป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวง ตาํแหน่ง ................................................................................ 

สงักดั ........................................................ ฝ่าย ........................................................................................  

บรรจุเป็นพนกังานเมือ .................................................  อตัราเงินเดือน ................................................... 

ณ วนัที .................................................................... 

 

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

ตาํแหน่ง ........................................................... 

 

หมายเหตุ     

  เพือใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


