
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
การสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
  

ผูท่ีจะสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
      (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณน้ี 
      (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
      (3) เปนผูมีลักษณะนิสัยดี 
      (4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงินอยูกอน เวนแตจะ
สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณน้ีอีกเพ่ือประโยชนในการถือหุนก็ได แตไมใหไดรับเงินกูจนกวาจะไดลาออก
จากสมาชิกในสหกรณเดิมแลว หรือผูสมัครเปนสมาชิกตามขอ 38 
      (5) มีคุณสมบัติอื่นอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
          ก. เปนพนักงานหรือพนักงานผูรับบํานาญสังกัดเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
          ข. เปนลูกจางประจําสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา หรือสถานธนานุบาลของเทศบาล 
หรือเมืองพัทยา 
          ค. เปนกรรมการหรือเจาหนาที ่หรือลูกจางของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
          ง. เปนลูกจางของกองทุนที่เกี่ยวของกับเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
          จ. เปนเจาหนาที่สหกรณ 
          ฉ. เปนขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทีป่ฏิบัติงานในสวนกลางต้ังแตระดับ 8 ข้ึนไป 
 
 
สมาชิกสมทบ  
 

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
      (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
      (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
      (3) เปนพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดเทศบาล หรือเมืองพัทยา       
      (4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
      (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร 
  1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล/ลูกจางของผูสมัคร 
  2. สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร 
  3. หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน (ถาม)ี และตองใชแบบฟอรมของสหกรณฯ เทาน้ัน 
  4. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพื่อชําระหน้ี หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ 
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
  5. สําหรับสมาชิกสมทบ ตองมีสําเนาหนังสือสัญญาจางพนักงานตามภารกิจฉบับปจจุบัน 
  



   ไมตองสงเงินสด/ต๋ัวแลกเงิน/ธนาณัติ มาพรอมกับใบสมัคร สหกรณฯ จะเก็บเงิน
คาธรรมเนียมแรกเขา และเงินคาหุน โดยหักจากเงินเดือน ณ ท่ีจาย 
                             การลงลายมือชื่อในเอกสารการขอสมัครเปนสมาชิกสหกรณทุกแหงจะตองเปน
ลายมือชื่อท่ีเหมือนกันท้ังหมด 
 
               หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนสมาชิก  เปนหนังสือแสดงเจตนาต้ังผูรับโอนประโยชนในเรื่องเงิน
คาหุน เงินคาหุนรายเดือน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ย เงินสงเคราะห และเงินอื่น ๆ โดยมอบ
ใหสหกรณออมทรัพย ตามภาระผูกพันที่มีตอกัน สวนที่เหลือมอบใหบุคคลที่มีรายช่ือระบุไวในหนังสือฉบับน้ี 
โดยกรอกแบบฟอรมตามที่สหกรณออมทรัพยกําหนด ใหเทศบาลถายสําเนาจํานวน 2 ฉบับ เก็บไวเปน
หลักฐานที่สมาชิก    1 ฉบับ และเทศบาล 1 ฉบับ สําหรับตนฉบับสงสหกรณ ฯ เมื่อสมาชิกถึงแกกรรม 
สหกรณออมทรัพย จะจาย   คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ย และผลประโยชนบรรดาที่
สมาชิกน้ันมีอยูในสหกรณออมทรัพย คืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว                 

 

ขอผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 
 

1. ไมระบุ ช่ือ – นามสกุล ของผูรับโอนประโยชน 
2. ไมระบุ อายุ ของผูรับโอนประโยชน 
3. ไมระบุ ความสัมพันธ ของผูรับโอนประโยชน 
4. สมาชิกผูแสดงเจตนาไมไดลงลายมือช่ือ   
5. สมาชิกผูแสดงเจตนาไมไดลงลายมือช่ือตัวอยาง 2 ลายมือช่ือ ในชองบัตรตัวอยางลายมือ

ช่ือ (โปรดลงลายมือช่ือใหเหมือนกันทั้ง 2 ลายมือช่ือ) 
6. ผูบังคับบัญชา ไมไดลงลายมือช่ือดานหนาหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 
7. พยาน ไมไดลงลายมือช่ือดานหนาหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 
8. พยาน 2 ราย ไมไดลงลายมือช่ือดานหลังหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 
9. ไมระบุ วัน/เดือน/ป ในหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 
10. ขอใหสงหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนฉบับจริง (แบบฟอรมสีฟา) ใหสหกรณฯ เทาน้ัน 

(สําเนาหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 2 ฉบับ เก็บไวที่เทศบาล และสมาชิก คนละ 1 ฉบับ 
11. ไมใหสําเนาแบบฟอรมหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน ขอใหทําหนังสือต้ังผูรับโอน

ประโยชนใหมในแบบฟอรมที่สหกรณฯ สงให (ถาแบบฟอรมหนังสือต้ังผูรับโอน
ประโยชนหมด ใหแจงสหกรณฯ เพื่อจะไดสงแบบฟอรมหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนให
ตอไป 

 
   หมายเหต ุ 1. ขอใหกรอกขอความในหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนใหครบถวนทุกชอง  
ถาตองการเปลี่ยนแปลง แกไข ขอใหขีดฆา และสมาชิกผูแสดงเจตนาพรอมพยาน 2 คน ลงลายมือช่ือกํากับไว 
  2. หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูรับโอนประโยชนขอใหทําหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนใหม 
โดยใชแบบฟอรมหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน (สีฟา) ที่สหกรณฯ สงใหเทาน้ัน 
 
 
 
 

หมายเหตุ



 
 
การถือหุน 
  

สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองถือหุนรายเดือนตามเกณฑเงินไดรายเดือน 
ของสมาชิก ดังตอไปน้ี 
 

อัตราเงินเดือน จํานวนเงิน จํานวนหุน 
ไมเกิน 5,000   200 20 
เกินกวา 5,000 ถึง 6,000 250 25 
เกินกวา 6,000 ถึง 7,000 300 30 
เกินกวา 7,000 ถึง 8,000 350 35 
เกินกวา 8,000 ถึง 9,000 400 40 
เกินกวา 9,000 ถึง 10,000 450 45 
เกินกวา 10,000 ถึง 12,000 500 50 
เกินกวา 12,000 ถึง 14,000 600 60 
เกินกวา 14,000 ถึง 16,000 700 70 
เกินกวา 16,000 ถึง 18,000 800 80 
เกินกวา 18,000 ถึง 20,000 900 90 
เกินกวา 20,000 ถึง 22,000 1,000 100 
เกินกวา 22,000 ถึง 24,000 1,100 110 
เกินกวา 24,000 ถึง 26,000 1,200 120 
เกินกวา 26,000 ถึง 28,000 1,300 130 
เกินกวา 28,000 ถึง 30,000 1,400 140 
เกินกวา 30,000 ข้ึนไป  1,500 150 
 
  ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสงคาหุนรายเดือนไดไมเกิน 400 หุน เปนเงิน 4,000 บาท 
 
      เมื่อสมาชิกมีคําขอเปนหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาแลว 
เห็นวา สมาชิกน้ันตกอยูในพฤติการณอันทําใหไมสามารถสงเงินคาหุนรายเดือนได โดยมิใชเกิดขึ้นดวย
เจตนาอันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกงดหรือลดสงเงินคาหุนรายเดือน
ชั่วระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได 
 

   สมาชิกท่ีสงเงินคาหุนไมนอยกวาแปดสิบสี่เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาสามหมื่น 
โดยไมมีหน้ีสินและภาระผูกพันกับสหกรณ จะงดสงเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุนรายเดือนลง 
ก็ได โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 
   



การลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
   
                            สมาชิกผูไมมีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน อาจลาออกจาก
สหกรณไดโดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ และอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 
       สําหรับสมาชิกท่ีเคยลาออกไปแลวจะสมัครเขาเปนสมาชิกไดน้ัน จะสมัครไดเมื่อ
ลาออกไปแลวเปนเวลาหน่ึงป จึงจะสมัครเขาเปนสมาชิกได และจะมีสิทธิกูเงินฉุกเฉินไดตองสงเงินคาหุน
รายเดือนแลวเปนเวลาหกเดือน และกูเงินสามัญไดเมื่อสงเงินคาหุนแลวเปนเวลาหน่ึงป 
     การขอลาออกจากสมาชิกและรับเงินคาหุนกอนสิ้นป (31 ธันวาคม) จะไมมีสิทธิรับเงินปนผล 
ในปท่ีลาออก 
    การขอลาออกจากสมาชิกและรับเงินคาหุนคืนในปถัดไป มีสิทธิรับเงินปนผลในปท่ีลาออก 
สหกรณฯ จะจายคืนเงินคาหุนใหกับสมาชิกท่ีขอลาออกตอเมื่อสมาชิกไมมีหน้ีสินในฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน
เทาน้ัน 
  
 การขาดจากสมาชิกภาพ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 
(3) วิกลจริต 
(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําโดยมีความผิด 
(6) ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 
(7) บุคคลที่ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
 

 การใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 
(1) ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน หรือขาดสงรวมถึงหกงวด ทั้งน้ี  

โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(2) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที ่    

คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) คางสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด 

การสงเงินงวดชําระหน้ีถึงสามคราว โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหน้ีสินของตนแกสหกรณออมทรัพย เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก  

หรือเมื่อจะกอความผักพันในหน้ีสินตอสหกรณออมทรัพย ในฐานะผูกู หรือผูคํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน 
ตอสหกรณออมทรัพยอยูแลว 

(6) จงใจฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบหรือมติของสหกรณออมทรัพย หรือประพฤติการใด ๆ   
อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต หรือแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณออมทรัพยไมวาโดยประการใด  ๆ
 
 



คําแนะนําสําหรับสมาชิก 
 

1. สมาชิกจะประสงคสงเงินงวดชําระหน้ี และเงินคาหุนรายเดือนเพิ่ม ใหแจงใหสหกรณฯ  
ทราบลวงหนา 

2. สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี ในปใด จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 
3. การชําระเงินไมครบจํานวน หรือตามกําหนดเวลาอาจมีผลตอการคํานวณดอกเบี้ย 

ในเดือนถัดไป และมีผลกระทบตอการคํานวณเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันสิ้นป 
4. ถาเดือนใดสมาชิกที่ชําระเงินโดยวิธีหักเงินไดรายเดือน ไมถูกหักเงินไดรายเดือน ใหแจง 

พนักงานเทศบาลที่เปนตัวแทนสหกรณ หรือแจงใหสหกรณทราบทันทีที่ทราบ ทั้งน้ี ไมควรเกิน 3 วัน  
นับแตวันสิ้นเดือน 
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