
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 

        เขียนที่       

                วันที่      เดือน   พ.ศ   
 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด  

  ข้าพเจ้า      เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ   
อายุ  ปี  เดือน  เลขบัตรประจำตัวประชาชน        
สถานภาพ   โสด    สมรส/ชื่อคู่สมรส       หย่า   หม้าย   แยกกันอยู่ 
บ้านเลขท่ี       หมู่ที ่   ถนน    ตำบล   อำเภอ    
จังหวัด           รหัสไปรษณีย์     เบอร์มือถือ       เบอร์โทรบ้าน            .
อาชีพ    สถานที่ทำงาน     เบอร์โทรที่ทำงาน           .
เงินได้รายเดือน    บาท 
  ได้ทราบข้อความในระเบียบ  และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่  จำกัด  โดยตลอดแล้ว             
และเห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์  จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ และขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐาน
ต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  และมีสัญชาติไทย  โดยมีความสัมพันธ์เป็น 
 บิดา  มารดา ของสมาชิกสามัญ ชื่อ         เลขที่สมาชิก   
 คู่สมรส  ของสมาชิกสามัญ ชื่อ        เลขที่สมาชิก   
 บุตร  ของสมาชิกสามัญ ชื่อ        เลขที่สมาชิก   

2.  เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่  จำกัด  แล้วข้าพเจ้ายินยอมจ่าย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน  100  บาท  และ 

ขอส่งค่าหุ้นรายเดือนทุกเดือนเป็นเงิน   บาท 
                           ขอส่งค่าหุ้นครั้งเดียวเป็นเงิน   บาท 

  3.  หากข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ แล้วจะปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของ
สหกรณ์ฯ ทุกประการ 

 
ลงชื่อ     ผู้สมัคร 
      (     ) 

 

          ************************************************************************************************* 
คำรับรองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 

1. ข้าพเจ้า     เลขทะเบียนสมาชิก   สังกัด    
2. ข้าพเจ้า     เลขทะเบียนสมาชิก   สังกัด    

 ขอรับรองว่าข้อความที่ผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้เป้นความจริงทุกประการทั้งยังเป็นผู้มีคุณลักษณะ
ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ สมควรเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ได้ 
 
1. ลงชื่อ     ผู้รับรอง  2. ลงชื่อ     ผู้รับรอง   
          (    )               (    ) 

 
 

รูปภาพ 1 นิ้ว 



 
 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับโอนประโยชน์ 

        เขียนที่       

                วันที่      เดือน   พ.ศ   
 

  ข้าพเจ้า       เลขทะเบียนสมาชิกท่ี              .
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง       อายุ   ปี 
เลขประจำตัวประชาชน         -                           -                                 -             -   

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่         หมู่ที่      ถนน    ตำบล       
อำเภอ    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์      
  ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับโอนประโยชน์  ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้
โดยระบุชื่อผู้รับโอนประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 

  1          อายุ      ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                        
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี                หมู่ที ่   ตำบล    อำเภอ                               
จังหวัด          อาชีพ   ความสัมพันธ์     

2          อายุ      ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                     
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี                หมู่ที ่   ตำบล    อำเภอ                               
จังหวัด          อาชีพ   ความสัมพันธ์     

3          อายุ      ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                     
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี                หมู่ที ่   ตำบล    อำเภอ                               
จังหวัด          อาชีพ   ความสัมพันธ์     

4          อายุ      ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                     
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี                หมู่ที ่   ตำบล    อำเภอ                               
จังหวัด          อาชีพ   ความสัมพันธ์     

 โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

  1.  ให้จ่ายเงินทั้งหมดแก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ยังมีชีวิตในลำดับต้นก่อน 
  2.  ให้จ่ายเงินแก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตามที่ระบุไว้ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
  3.  อ่ืน ๆ             
 
                   (โปรดพลิก) 
 
 
 
 
 
 
 
   



  กรณีผู้รับโอนประโยชน์ลำดับข้างต้นเสียชีวิตก่อนข้าพเจ้าทั้งหมด  ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่ 

 ลำดับที่  1.           อายุ      ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                     
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี                หมู่ที ่   ตำบล    อำเภอ                               
จังหวัด          อาชีพ   ความสัมพันธ์     
 ลำดับที่  2.           อายุ      ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน                     
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี                หมู่ที ่   ตำบล    อำเภอ                               
จังหวัด          อาชีพ   ความสัมพันธ์     

 โดยมีเงื่อนไข             

  ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงไว้ด้วยว่า  ถ้าการเพิกถอน  หรือเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ของข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  คือ  มิได้แสดงความจำนงเป็นหนังสือไว้ต่อคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์                    
ก็ขอให้ถือหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ฉบับนี้เป็นสำคัญ  หรือถ้ามีเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ฉบับนี้ไม่อาจจะรับเงินได้ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  จะพิจารณาจ่ายได้ตามที่เห็นสมควร
และเป็นธรรม 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ 

 

 ลงชื่อ    ผู้แสดงเจตนา 

       (    ) 

                 /          /        .   

 

 ลงชื่อ    พยาน 

       (    ) 

                 /          /        .   

 

 ลงชื่อ    พยาน 

       (    ) 

                 /          /        .   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  ชื่อ    สกุล    เลขทะเบียน    
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามมติคณะกรรมการดำเนินการ  ในคราวประชุมครั้งที่   /     . 
เมื่อวันที่      ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวนเงิน  100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
เมื่อวันที่      ถือหุ้นครั้งแรก        บาท (    ) 
(ถือหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท) เมื่อวันที่       
  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจแพร่  จำกัด  ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 
               สมาชิกสมทบ 
       (        ) 
 
               พยาน 
       (        ) 
         เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 



หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

วันท่ี............................................ 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .................................................................................อายุ ................... ป 

❒  “ให” ความยินยอม ❒  “ไมให” ความยินยอม

แกสหกรณออมทรัพยตำรวจแพร  จำกัด (“สหกรณฯ”) ในการ เก็บรวบรวม / ใช / เปดเผยเก่ียวกับขอมูลสวน

บ ุคคลของข  าพเจ  า ได แก  ใบสม ัครสมาช ิก , สำเนาบ ัตรประชาชนหร ือสำเนาบ ัตรข าราชการ 

เพ่ือ สมัครสมาชิกสหกรณออมทรัพยตำรวจแพร จำกัด 

ทั้งนี้ กอนการแสดงเจตนา ขาพเจาไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือนี้ และไดรับคำอธิบายจาก

สหกรณฯ ถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา 

และมีความเขาใจดีแลว 

ขาพเจาใหความยินยอมหรือปฏิเสธไมใหความยินยอมในเอกสารนี้ดวยความสมัครใจ ปราศจากการ

บังคับหรือชักจูง และสหกรณไดแจงใหขาพเจาทราบแลววาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเม่ือใดก็ได 

เวนแตในกรณีมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหวางขาพเจากับสหกรณฯ ที่ใหประโยชนแก

ขาพเจาอยู  

กรณีท่ีขาพเจาประสงคจะขอถอนความยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมีผลทำให

....................................................................................(ระบุผลกระทบจากการถอนความยินยอม เชน ขาพเจา

อาจไดรับความสะดวกในการใชบริการนอยลง หรือ ไมสามารถเขาถึงฟงกชันการใชงานบางอยางได เปนตน) 

และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีได

ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวกอนการถอนความยินยอม 

ลงชื่อ……………………………….………………………….…….ผูใหคำยินยอม 

(…..…………………………………..……………………...) 

-


