
  

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 
เร่ือง  การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น            

      

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์  กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด จะเปิดรับสมัครสมาชิก           
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.   คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑.๑ เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันประกาศ 
  ๑.๒ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศของสหกรณ์โดยเคร่งครัด
และไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหน้ี 
  ๑.๓ ให้สมาชิกที่ต้องการเข้ารับการคัดเลือก สมัครเข้ารับการคัดเลือกดว้ยตนเอง  
  ๑.๔ ต้องไม่ เคยได้ รับรางวัลสมาชิกดี เด่นจากสหกรณ์ ออมทรัพย์  กองการฝึก            
กองเรือยุทธการ จำกัด 
 ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา  
  ๒.๑ ด้านการออม พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
   ๒.๑.๑ อัตราสว่นการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน เป็นไปตามระเบียบ  
   ๒.๑.๒ การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน หรือ 
นำฝากอย่างสม่ำเสมอ ทุก ๆ เดือน 
  ๒.๒ ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ การนำเงินกู้ยืม หรือเงินอื่นที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
หรือนำไปใช้ในการวางแผนชีวิตให้ดีขึ้น หรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  หรือมีการนำรายได้
จากอาชีพเสริมนั้นฝากหรือชำระหน้ีกับสหกรณ์ 
   ๒.๒.๒ การนำหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้ตนเองและ
ครอบครัวมีความสุขอย่างยั่งยืน (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การรู้จักประมาณตน       
ขยันขันแข็ง ประหยัด) 
  ๒.๓ ทั้ งด้านการออมและด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างฐานะ       
ความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒   
 



  

- ๒ – 
 

 ๓. วิธีการพิจารณาคัดเลือกและจำนวนสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก 
  ๓.๑ ให้สมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด โดยยื่นเรื่องผ่านกรรมการผู้แทนหน่วย พร้อมเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น สถานที่ลงทุน รูปภาพ เว็บไซต์ รายการเดินบัญชี สหกรณ์จะให้ความสำคัญกับ
สมาชิกที่ เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเป็นอันดับต้น รวมทั้ งอาจจะมีการตรวจสอบการดำเนินกิจการ                 
โดยคณะกรรมการที่สหกรณ์แต่งตั้ง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 
  ๓.๒ จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่เกิน ๓ คน 
 ๔. การเชิดชูเกียรติ 
  ๔.๑ โล่หรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
  ๔.๒ เงินรางวัล คนละ ๕,๐๐๐ บาท 
  ๔.๓ กำหนดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
 ๕. การรับสมัคร และกำหนดระยะเวลารับสมัคร 
  สมาชิกที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ให้ยื่นใบสมัคร ฯ ที่สำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวัน และ      
เวลาราชการ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
     ประกาศ          ณ          วันที ่       ๖        ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
                พลเรือตรี     
             (อนุพงษ์  ทะประสพ) 

              ประธานกรรมการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝกึ กองเรอืยทุธการ จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
สมาชิกดีเด่น (ด้านการออม) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด   
   

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร    (โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และชัดเจนทุกข้อ) 
 ๑.  ชื่อ – สกุล .........................................................................................อายุ....................................ป ี
  เลขทะเบียนสมาชิก..........................สังกัดหน่วยงาน....................................................................... 
  ตำแหน่ง....................................................................................อายุการเป็นสมาชิก.....................ปี 
 ๒. ที่อยู่ปัจจุบนั.................................................................................................................................... 
  โทรศัพท์บ้าน.................................................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)......................................... 
ตอนที่ ๒  ประวัติด้านการออม (โปรดอธิบายข้อมูลให้สมบูรณ์และชัดเจนทุกข้อ) 
  ๒.๑ มีเงินฝากกับสหกรณ์ 
     เงินฝากออมทรพัย ์    เงินฝากออมทรพัย์เอื้ออาทร  
     เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ           รวมมีเงินออม.................................................บาท 
  ๒.๒   มกีารฝากเงินโดยหกั ณ ทีจ่่าย เดือนละ....................บาท ตั้งแต่..................................... 
     มกีารฝากเงินโดยสม่ำเสมอทุกเดือน 
  ๒.๓ รวมมีทุนเรือนหุ้น.........................................บาท  ถือหุ้นเดือนละ...................................บาท 
ตอนที่ ๓  ประวัติด้านการกู้เงินกับสหกรณ์ (โปรดอธิบายข้อมูลให้สมบรูณ์และชัดเจน) 
  ท่านมีการกู้เงินกับสหกรณ์ (รายละเอียดการกู้เงิน/สัญญาที่เกี่ยวข้อง) 
  ......... .......................................................................................................................................... 
  ......... .......................................................................................................................................... 
  ......... .......................................................................................................................................... 
 
       (ลงชื่อ)....................................................ผู้สมัคร 
               (...................................................) 
            วันที่............เดือน................พ.ศ.............. 
 
 
 
                                  
  



  

 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
สมาชิกดีเด่น 

(ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว) 
สหกรณ์ออมทรัพยก์องการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 

    
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร (โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และชัดเจนทุกข้อ) 
  ๑. ชื่อ – สกุล ....................................................................................................อายุ..................ป ี
   เลขทะเบียนสมาชิก.........................สังกัดหน่วยงาน................................................................ 
   ตำแหน่ง........................................................................อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ.์.............ปี 
  ๒. ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................................. 
   โทรศัพท์บ้าน.............................................โทรศพัท์มือถือ (โปรดระบุ)....................................... 
ตอนที่ ๒  ประวัติด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่ตนเองและ 
    ครอบครัว (โปรดอธิบายข้อมูลให้สมบูรณ์และชัดเจนทุกข้อ) 
   ๒.๑ ท่านมีการนำเงินกู้ยืม หรือเงินอื่นที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ 
     นำไปใช้ในการวางแผนชีวิตให้ดีขึ้น หรือนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 
     หรือมีการนำรายได้จากอาชีพเสริมนั้นไปฝากหรือชำระหน้ี 
     คำอธิบาย     (หากพื้นที่ไม่เพียงพอใหใ้ช้ใบแนบเพิ่มเติม)     
      ...................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๒.๒ ท่านมีการนำหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัว 
     มีความสุขอย่างยั่งยืน (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน การรู้จัก 
     ประมาณตน ขยันขันแข็ง ประหยัด) 
     ๒.๒.๑  การทำบัญชีครัวเรือน คือ.................................................................................... 
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
     ๒.๒.๒  การรู้จกัประมาณตน คือ.....................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ...........................................................................................................................
     ๒.๒.๓  การขยันขันแข็ง คือ.............................................................................................
      ........................................................................................................................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………. 
     ๒.๒.๔ การประหยัด คือ.................................................................................................
      ...........................................................................................................................
      ………………………………………………………………………………………………………………. 

       (ลงชื่อ)....................................................ผู้สมัคร 
               (...................................................) 
                                วันที่............เดือน................พ.ศ.............. 


