
เอกสารประกอบการสมัครสมาชกิสามัญ 

1)  สําเนาบัตรประชาชน 
2)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
3)  สําเนาบัตรพนักงาน 
4)  สําเนาสลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุด) 
5)  หนังสือบรรจุการเป็นพนักงาน บวท. 
 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชกิสมทบ 

1)  สําเนาบัตรประชาชน(ผู้สมัคร) 
2)  สําเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร) 
3)  สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงาน(สมาชิกสามญั) 
4)  สําเนาเอกสารแสดงความสมัพันธ์ของสมาชิกสามัญกับสมาชิกสมทบ 
5)  สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรพนักงาน(สมาชิกผู้รับรอง) 2 คน 
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                                                                                                           หมายเลขทะเบียนสมาชิก........................... 
 
รับท่ี.........../.................. 
วันท่ี........../...................../.............. 

 
ใบสมคัรเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
 

เขียนท่ี......................................................... 
วันท่ี............/.............................../.............. 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ บวท. 
 
          ข้าพเจ้า...............................................................................เห็นชอบด้วยในวัตถุประสงค์และได้รับทราบข้อความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ โดยตลอดแลว้ จึงขอสมัครเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด  โดยขอให้ถอ้ยคําเพื่อเป็น
หลักฐานไว้ต่อสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี ้
          ประวตัิสว่นตวั ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................................... 
          ขอ้ 1. ข้าพเจ้า(ชือ่ภาษาไทย)..........................................................................................................................อายุ......................ป ี
วัน/เดือน/ปี เกิด..............................................บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี................................................ออกให้โดย.......................... 
วันท่ีออกบตัร...................................วันหมดอายุ.....................................ท่ีอยู่ตามบตัร เลขท่ี.....................ซอย.........................................
ถนน....................................แขวง(ตําบล)......................................เขต(อําเภอ).......................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์(ท่ีทํางาน)....................................โทรศัพท์(บ้าน).....................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี
..................................เชือ้ชาต.ิ..................สัญชาติ........................ 
          เป็นบุตรของ 
          นาย..............................................................................อายุ................ป ี               ถึงแก่กรรม 
          นาง...............................................................................อายุ................ป ี               ถึงแก่กรรม 
          ที่อยู่อาศัยปัจจบุัน 
          ขอ้ 2.  บ้านเลขท่ี..................หมู่บ้าน.....................................หมู่ท่ี..........ซอย...................................ถนน................................... 
แขวง(ตําบล)....................................เขต(อําเภอ).........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................. 
          สถานภาพ 
          ขอ้ 3.  ข้าพเจ้า เป็น           พนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
                                             เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด          
        โดยบรรจุเป็นพนักงานประจําเมื่อ....................................................ปัจจุบันตําแหน่ง......................................................................
สังกัด/ศูนย์...................................อายุงานจนถึงปัจจุบัน.............ปี เงินเดือน..............................บาท เงินได้พิเศษอื่น.......................บาท 
                                             บุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะ 
       อาชีพ(สมาชิกสมทบ) ............................... สถานท่ีทํางาน.................................................................... เลขท่ี ................................. 
ซอย.......................  ถนน....................................แขวง(ตําบล).....................................เขต(อําเภอ).........................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์....................................ตําแหน่ง..................................................โทรศัพท์........................
เงินเดือน................................บาท รายได้พิเศษอืน่.........................บาท   
       ความสัมพันธ์เกี่ยวขอ้งกับสมาชิกสามญัเป็น        บดิามารดา          คูส่มรส         บุตร 
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   สถานะภาพ 
          ขอ้ 4.                โสด 
                                 หม้าย  
                                 สมรส แล้ว...............ป ี 
   
 
        คู่สมรส 
          ขอ้ 5.  ชือ่ สาม/ีภรรยา...............................................................นามสกุลเดิม...................................................อายุ................ป ี
สถานท่ีทํางานของคู่สมรส.......................................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง..................................................โทรศัพท์......................เงินเดือน................................บาท รายได้พิเศษอื่น.........................บาท                             
          บตุร 
          ขอ้ 6.  ขา้พเจ้า                ไม่มีบตุร 
                                             บุตรกําลังอยู่ในครรภ ์
                                             มีบตุร.................คน  ดังรายชือ่และอายุตอ่ไปนี ้
                    1)...................................................................................อายุ...............ป ี
                    2)...................................................................................อายุ...............ป ี
                    3)...................................................................................อายุ...............ป ี
                    4)...................................................................................อายุ...............ป ี
                    5)...................................................................................อายุ...............ป ี
          ผู้รับโอนประโยชน ์
          ข้อ 7.  หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมในระหว่างท่ีข้าพเจ้ายังเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อยู่นั้น  ข้าพเจ้าขอมอบให้บุคคลผู้มีรายนาม
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับโอนประโยชน์และจัดการท้ังปวงเก่ียวกับทรัพย์สิน  หนี้สิน  ตลอดจนสทิธิต่างๆ ท่ีข้าพเจ้าพึงมีพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ 
                    1)....................................................................................เก่ียวกันในฐานะ.................................. 
                    2)....................................................................................เก่ียวกันในฐานะ.................................. 
                    3)....................................................................................เก่ียวกันในฐานะ.................................. 
                    กรณีมีผู้รับโอนประโยชน์หลายคน ให้ระบุวิธีการและอัตราส่วนในการับโอนไวใ้หล้ะเอียดด้วย......................................... 
          ข้อ 8.  ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  มติต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนคํามั่นสัญญาใดๆ ท่ีข้าพเจ้าพึงให้ไว้แก่
สหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัดตลอดไป 
          ข้อ  9.  ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ อื่นๆ อันมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
          ข้อ 10. ข้าพเจ้าขอถือหุ้น อย่างน้อยไม่ต่ํากว่าอัตราท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ฯ และ ณ เวลาท่ีข้าพเจ้าสมัครเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ นี้ ข้าพเจ้าขอถือหุ้นเป็นจํานวน.....................หุ้น(หุ้นละ 50.-บาท) เป็นเงิน............................................บาท 
          ข้อ 11. ข้าพเจ้าจะทําหนังสือร้องขอต่อบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด  โดยข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินได้รายเดือน  
เงินบําเหน็จ หรือเงินได้อื่นใด ท่ีข้าพเจ้าพึงมี หรือพึงได้รับจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เพื่อชําระค่าหุ้นรายเดือน หรือ
ชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูทุ้กประเภท ตลอดจนหนี้สินอื่นใด อันเป็นข้อผกูพันท่ีข้าพเจ้าพึงชําระให้สหกรณ์ฯ จนสิ้นเชิง 
 
 
 
 
                                                                                  ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร 
                                                                                        (.............................................) 
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คํายินยอมของคู่สมรส 
 
          ข้าพเจ้า............................................................................เป็น สามี/ภรรยา ของ......................................................................... 
ให้สมัครได้ทุกประการ ตลอดจนอนุญาตให้ทํานิติกรรมเก่ียวกับการกู้เงินและการค้ําประกันเงินกู้ของสมาชิกอื่นกับสหกรณฯ์ ไดต้ลอดไป
ด้วย 
 
 
                                                                                   ลงชือ่...............................................สามี/ภรรยา 
                                                                                         (...............................................) 
 
 
                                                                                   ลงชือ่...............................................พยาน 
                                                                                         (...............................................) 
 
 
                                                                                   ลงชือ่................................................พยาน 
                                                                                         (...............................................)                                 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
 
          1)  ได้ตรวจสอบแลว้ เห็นว่า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับกําหนด 
          2)  ผู้สมัครมีเงินได้รายเดือน...............................บาท รายได้อื่นๆ..........................บาท สังกัด กอง/ศูนย.์.......................... 
ต้องถือหุ้นอย่างน้อยตามข้อบังคับ..................หุ้น เป็นเงิน...................................บาท และขณะนี้ผู้สมัครประสงค์ท่ีจะถือหุ้นจํานวน 
...............หุ้น เป็นเงิน....................................บาท 
          3)  อื่นๆ........................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                 ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์
                                                                                       (........................................) 
                                                                                        ........./................/........... 
 

 
บันทึกนายทะเบียนสหกรณ์ 

   
 เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี............................วันท่ี.............../........................../................. 
 
                      …............อนุมตัิ              .................ไมอ่นุมตั ิ            เลขทะเบียน...................................... 
 
                                                                                     ลงชือ่..............................................นายทะเบียนสหกรณ ์
                                                                                           .........../................../............... 
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คํารับรองของสมาชิกสมทบ 
 
1. ข้าพเจ้า.................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.......................สังกัดกอง/ศูนย์.............................. 
2. ข้าพเจ้า.................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.......................สังกัดกอง/ศูนย์.............................. 
ได้รับทราบเจตนาของ.............................................................................ซึ่งเป็นผู้สมัครตามท่ีระบุในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว และขอใหคํ้า
รับรองในฐานะท่ีเป็นผู้รับรองไว้ตอ่สหกรณ์ฯ ดังนี ้
     1)  ผู้สมัครมิได้เป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรัพย์อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
     2)  ผู้สมัครเป็นผู้มีอุปนสิัยดีและมีความประพฤติเรียบร้อย 
     3)  เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัตติามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ ์
     4)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
 
 

ลงชือ่.....................................................ผู้รับรอง(คนท่ี 1) 
                                                     (....................................................) 
                                                     ............./......................../.............. 
 
 

ลงชือ่...................................................ผู้รับรอง(คนท่ี 2) 
                                                     (...................................................) 
                                                     ............/....................../................ 
       

บันทึกของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1.  ไดต้รวจสอบแล้ว เห็นว่า........................................................................................เป็นผู้มีคุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้บังคับกําหนด 
2.  ผูส้มัครมีเงินเดือน....................................บาท สังกัด กอง/ศูนย์............................ตอ้งถอืหุ้นอย่างน้อยตามขอ้บังคับ....................หุ้น 
    เป็นเงิน...................................บาท และขณะนี้ผูส้มัครประสงค์ท่ีจะถือหุ้นจํานวน......................หุ้น เป็นเงิน.................................บาท 
3.  อื่นๆ..................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชือ่..............................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์
                                                       (.............................................) 
                                                       ........../.................../.............. 
 

บันทึกนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
   เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ชุดท่ี................ คร้ังท่ี..................วันท่ี............................................................................ 
                       …………..อนุมตัิ        ...............ไมอ่นุมตัิ                 เลขทะเบียน.......................................... 
 
 

ลงชือ่..............................................นายทะเบียนสหกรณ ์
                                                     (..............................................) 
                                                     ........../..................../.............. 
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หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด เพื่อชําระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นใดทีม่ีต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

 
       เขียนท่ี................................................. 

      วันท่ี.................................................... 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า....................................................................................................................
ตําแหน่ง.............................................................................................สังกัด/กอง.......................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บ ริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํา กัด ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี
....................................... 
  ขอทําหนังสือยินยอมฉบับนี้มอบให้ไว้แก่สหกรณ์ฯ เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จํากัด ซ่ึงเป็นนายจ้าง/หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่น
ใดท่ีถึงกําหนดจ่ายให้แก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพัน อื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ เช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ใน
ฐานะผู้ค้ําประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันภัยผู้คํ้าประกัน  ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ เป็นอันดับแรก
ถัดจาก หนี้ภาษีอากร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 
จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป และการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่
สหกรณ์ฯ จะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ  
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบขอ้ความและเข้าใจถอ้ยคําในหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้ ดีแล้ว  จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
 
 
 

                                       ลงชือ่..............................................................ผูใ้ห้ความยินยอม 
                                             (.............................................................) 
 
 
 
 

ลงชือ่.............................................พยาน  ลงชือ่.............................................พยาน 
      (............................................)          (............................................) 

 


