
เอกสารประกอบ 
(อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา) 
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
2. สำเนาทะเบยีนบ้าน 
3. สำเนาสลิปเงินเดือน (ปัจจุบัน) 
**ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท 
**หมายเหตุ : การขาดส่งค่าหุ้นตดิต่อกัน 3 งวด 
หรือขาดส่งค่าหุ้นรวมกัน 6 เดือนภายใน 1 ปี 
สมาชิกจะไมไ่ด้รับเงินปันผล 

 
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชกิ 
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด 

--------------------------------------- 

เขียนที่ .......................................................................... 

วันที่..............เดือน............................พ.ศ....................... 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการ 

 ข้าพเจ้า..................................................... ...............นามสกุล.......................................................อายุ.............ปี 
เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.........................................เลขบัตรประจำตัวข้าราชการเลขท่ี.....................................  
วัน / เดือน / ปีเกิด........................................บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...........ถนน................................................. 
ซอย.............................................ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต............ ................................ 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์..........................................................
ได้เข้าใจข้อบังคับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้แล้ว จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยขอถือหุ้นแรกเข้า
จำนวน..........หุ้น (มูลค่าหุ้น ๆ ละ 100 บาท) เป็นเงิน...........................บาท(....................................................... .........) 
และค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก    100.-    บาท และขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐานแก่สหกรณ์ ดังต่อไปนี้. 
 1.  ข้าพเจ้ามีอาชีพ ❑ ข้าราชการ ❑ ลูกจ้างประจำ ❑ พนักงานราชการ ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 
ตำแหน่ง................................................................แผนก..............................................กอง............................................. 
กรม....................................................................................โทร.(ท่ีทำงาน)....................................................................... 
รายได้ประจำเดือน ๆ ละ.............................. .....................บาท   
 2.  ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ 
และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ ทุกประการ 
 3.  ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน ❑ เป็น  ❑ ไม่เป็น 

(ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เคหสถานอ่ืน โปรดระบุ)...................................................................................  
 
 

..............................................................ผู้สมัคร 

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

 
 



ทะเบียนสมาชิก 
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด 

ประเภทสหกรณ์บริการ  สำนักงานเลขที่ 2/9 ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 

 
 ข้าพเจ้า.....................................................สมาชิกทะเบียนที่.............................อายุ..............ปี  สัญชาติ...................... 
เลขประจำตัวประชาชน       -                   -                       -          -       เป็น       ข้าราชการ       ลูกจ้างประจำ   
      พนักงานราชการ         อ่ืน ๆ..................................................ตำแหน่ง............................................................................... 
สังกัด..................................................................................ได้รับเงินเดือน  เดือนละ..................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่..............................หมู่ที่............ถนน....................................ตำบล/แขวง.............................................. 
อำเภอ/เขต....................................................จงัหวดั..............................................................รหัสไปรษณีย.์................................ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ...............................................................................ชุดที่...............ในการประชมุคร้ังท่ี........................... 
วันที่....................เดือน........................................พ.ศ. ......................มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกและได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
เงินค่าหุ้นรายเดือนครั้งแรก  จำนวน................................บาท  เม่ือวนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ. ................... 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประการ  จึงได้ลง
ลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
   ณ  วันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ......................... 
       ลายมือชื่อสมาชิก.................................................................. 
         (...............................................................) 

ลายมือชื่อพยาน.................................................................... 
         (...............................................................) 

ลายมือชื่อพยาน.................................................................... 
  (...............................................................) 

รายการตำแหน่งและสังกัดที่เปลี่ยนแปลง 
วันที่ ตำแหน่งและสังกัด หมายเหตุ ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ขณะแรกเข้า    
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พินัยกรรมแบบธรรมดา 

(หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์) 
เขียนที่................................................... 

วันที่.............. เดือน.......................... พ.ศ. ............................ 

ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ประเภท ❑ สามัญ ❑ สมทบ 
เลขทะเบียนที่......................................ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปน้ีเป็นผู้รับโอนสามัญ ประโยชน์จากสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด 
กล่าวคือ เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตไปแล้ว ให้สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด จ่ายเงินซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ให้แก่ 
 1.) ........................................................................................... ...................เกี่ยวข้องเป็น...............................อายุ......................ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่...........หมู่ที่........ซอย..........................ถนน..........................ตำบล.................... อำเภอ.................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..................โทร........................................อัตราส่วนแบ่งร้อยละ............. 

2.) ........................................................................................... ...................เกี่ยวข้องเป็น...............................อายุ......................ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่...........หมู่ที่........ซอย....................... ...ถนน..........................ตำบล....................อำเภอ.................. ...............................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..................โทร........................................อัตราส่วนแบ่งร้อยละ............. 

3.) ............................................................................................ ..................เกี่ยวข้องเป็น...............................อายุ......................ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่...........หมู่ที่....... .ซอย..........................ถนน..........................ตำบล....................อำเภอ..................... ............................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..................โทร........................................อัตราส่วนแบ่งร้อยละ............. 

4.) ................................................................................................. .............เกี่ยวข้องเป็น...............................อายุ......................ปี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่...........หมู่ที่........ซอย..........................ถนน..........................ตำบล....................อำเภอ.......... .......................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..................โทร........................................อัตราส่วนแบ่งร้อยละ............. 

ถ้าข้าพเจ้าจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ข้าพเจ้าจะทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ฉบับใหม่และนำมามอบให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้ยึดถือไว้ 

อนึ่ง ในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตและยังคงมีหนี้สินคงค้างอยู่กับ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ     
นำผลประโยชน์อันได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินค่าหุ้นและ / หรือเงินปันผลและ / หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ   
มาหักชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามระเบียบของสหกรณ์จนครบตามจำนวนก่อน แล้วจึงให้นำผลประโยชน์ส่วนที่เหลือ ของข้าพเจ้าน้ัน  
จัดสรรให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป 

ขณะที่ข้าพเจ้าทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการ จึงลงลายมื อชื่อไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน 

                                (ลงชื่อ)............................................................. ผู้ทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
            (..............................................................) 

ขอรับรองว่าผู้ทำหนังสือแต่งตั้งรับโอนประโยชน์ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าทั้งหมดจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงชื่อ)............................................................. พยาน 
       (..............................................................) 
(ลงชื่อ)............................................................. พยาน 
       (..............................................................) 

 หนังสือพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้า.........................................................................................ที่อยู่........................................................................
ตำบล.........................................อำเภอ....................................จังหวัด.........................................โทร...........................................เป็นผู้เขียน 

(ลงชื่อ)............................................................. ผู้เขียน 
       (..............................................................) 

หมายเหต ุ: ให้เขียนด้วยลายมือ ห้ามใช้เครื่องพิมพ์ 



ข้อที่พึงระวัง 
( 1 ) พินัยกรรมแบบธรรมดาต้องทำเป็นหนังสือลงวัน เดือน ปีในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรม ต้องลงลายมือชื่อไว้ ต่อ

หน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือช่ือของผู้ทำพินัยกรรมไว้ขณะนั้น  การ ขูด ลบ ตก เติม 
หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ซึ่งพินัยกรรมนั้น ย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรม จะได้ลงลายมือชื่อกำกับและพยานลงลายมือช่ือ
รับรองอย่างเดียวกับที่ท่ีกล่าวข้างต้น (ประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1656) 

( 2 )  บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้ 
 ก. ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 ข. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
 ค. บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง (ประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1670) 

( 3 )  เมื่อบุคคลใดนอกจากผู้ทำพินัยกรรม เป็นผู้เขียนข้อความแห่งพินัยกรรม บุคคลนั้นต้องลงลายมือช่ือของตน   ทั้งระบุว่า
เป็นผู้เขียน ถ้าบุคคลนั้นเป็นพยานด้วย ให้เขียนข้อความระบุว่าตนเป็นพยานไว้ต่อท้ายลายมือช่ือของตน เช่นเดียวกับ       พยานอื่น ๆ (ประมวล
กฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1671) ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม จะเป็นผู้รับทรัพย์ ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ และคู่สมรสของผู้เขียนหรือของพยานใน
พินัยกรรมก็ต้องห้ามเช่นเดียวกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1653) 
 


