
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 ว่าด้วยยกทรัพย์สินและสิทธิพึงมีพึงได้ใน 

    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด 

ท ำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรประปำนครหลวง จ ำกัด 

  400 ถนนประชำช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 

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

 โดยอำศัยอ ำนำจพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มำตรำ 42/2 สมำชิกอำจท ำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้รับ

ผลประโยชน์ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอื่นใดจำก สอ.กปน.เมื่อตนถึงแกก่รรม โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐำน 

 หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์นี้ท ำขึ้น 2 ฉบับ โดยมอบไว้ที่ สอ.กปน. จ ำนวน 1 ฉบับ และผู้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์เก็บไว้ 1 ฉบับ โดยมี

ข้อควำมตรงกัน 

 ข้ำพเจ้ำ......................................................หมำยเลขสมำชิก.......................หมำยเลขบัตรประชำชน......................................อำยุ..............ปี          

อยูบ่้ำนเลขท่ี..................หมู่ที่..............ถนน.............................................ตรอก/ซอย ...........................................ต ำบล/แขวง...........................................    

อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์...............................โทรศพัท์...............................................................                          

ด ำรงต ำแหน่ง..............................................................สถำนท่ีท ำงำน..................................................................กอง..........................................................

ฝำ่ย/สำขำ...................................................................โทรศัพท์.................................................................... 

ขอตั้งผู้รับโอนประโยชนต์ำมพระรำชบัญญัตสิหกรณ์ เมื่อข้ำพเจ้ำถึงแก่กรรมให้ทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ท่ีข้ำพเจ้ำมีอยู่ใน สอ.กปน. ที่มีอยู่     

ในปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนำคตยกให้ผูร้ับโอนประโยชน์ ดังนี ้

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำขอแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ตำมเง่ือนไข ดังนี ้(ทั้งนี้โปรดใสเ่ครื่องหมำย √ ใน  หน้ำข้อเพียงข้อเดียว) 

 (1)  ตำมล ำดับก่อนหลัง  (ไม่ต้องระบุ %)         (2)  ตำมส่วนท่ีระบุ ดังนี้    

(1)................................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................. สัดส่วน..................%   

(2)................................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................. สัดส่วน..................%   

(3)................................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................. สัดส่วน..................%   

(4)................................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................. สัดส่วน..................%   

(5)................................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................. สัดส่วน..................%   

(6)................................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................................. สัดส่วน..................%   

     ถ้ำผู้รับโอนประโยชน์ตำมเง่ือนไขข้อ (2) บุคคลใดถึงแก่กรรม ให้น ำส่วนแบ่งผลประโยชน์ของบุคคลนั้นจัดสรรให้กับผู้รับโอนประโยชน์ที่ยังคง

มีชีวิตอยู่ตำมสัดส่วนของผลประโยชน์ท่ีแต่ละคนได้รับ 

 ข้อ 2 ใหส้หกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรประปำนครหลวง จ ำกัด เป็นผู้จัดกำรแบ่งทรัพย์สินของข้ำพเจ้ำให้แก่บุคคลข้ำงต้น 

 ในขณะที่ท ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริ บูรณ์ทุกประกำร ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็น

หลักฐำนต่อหน้ำพยำนสองคน 

        ลงช่ือ....................................................ผูต้ั้งผู้รับโอนประโยชน ์

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

        ลงช่ือ....................................................พยำน 

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

        ลงช่ือ.....................................................พยำน 

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



 
หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด 
เขียนที่ ____________________ 

วันที่_______เดือน______________พ.ศ._______ 
 ด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้อง    
การล่วงละเมิด และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ก าหนดหลักการให้เก็บรวบรวม ใช้         
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ        
โดยชัดแจ้ง จะท าเป็นหนังสือหรือท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ข้าพเจ้า (ชื่อ - นามสกุล) ______________________________ เลขสมาชิก _______________ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ---- โดยในการเก็บรวบรวม ใช้           

และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้โดยตรง ขณะที่
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เป็นต้นว่า  ข้อมูลประวัติ และ    
เอกสารที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของสมาชิก บุคคลในครอบครัว หรือ ข้อมูลที่เก่ียวกับสินเชื่อ หรือ ข้อมูลที่เก่ียวกับเงินฝาก 
หรือ ข้อมูลที่ใช้เก่ียวกับสวัสดิการ และข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต้องใช้เก่ียวกับการด าเนินการของสหกรณ์ 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า จากแหล่งอ่ืนได้ เป็นต้นว่า จากการประปานครหลวง 
หรือ หน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลดังกล่าว      
ไปใช้ยังคงมีอยู่ เว้นแต่กรณีจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามกฎหมายก าหนด 
 4. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ หน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานภายนอก ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 5. วิธีการเพิกถอนความยินยอม และผลการเพิกถอนความยินยอม 
 ข้าพเจ้าอาจเพิกถอนความยินยอมทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งตามหนังสือฉบับนี้ โดยข้าพเจ้า
จะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด ทราบเป็นหนังสือพร้อมกับเหตุผลแห่งการนั้น 
 การเพิกถอนความยินยอมของข้าพเจ้าไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินการใดๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 ในกรณีที่  การเพิกถอนความยินยอมเกิดผลกระทบต่อสิทธิ  หรือ หน้าที่ ใดๆ ของข้าพเจ้า         
ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้ 
  ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความดังกล่าวโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ              
ต่อหน้าพยาน 
 
 ลงชื่อ _____________________ ผู้ให้ความยินยอม 
  (____________________) 




