ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก (กรณีโอน)
เขียนที่……………………………………………….
วันที่……………………………………………………………
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง
จานวน 1 แผ่น
2. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง จานวน 1 แผ่น
3. สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย จากัด (บัญชีเงินเดือน เฉพาะหน้าแรกที่ระบุเลขที่บญั ชี) จานวน 1 แผ่น
4. สลิปเงินเดือน ณ เดือนที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิก จานวน 1 แผ่น
5. ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด จานวน 1 แผ่น

ข้าพเจ้า………………………………………………………เลขประจาตัวประชาชน.........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด ( ) สมรส ( ) หย่า
( ) หม้าย ตาแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน..................................บาท สถานที่ทางานโรงเรี ยน/
หน่วยงาน……………………………......อาเภอ……………………จังหวัด.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)........................................
(มือถือ)........................................ Email…………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ ......................หมู่ที่..........................
ตรอก/ซอย.......................................ถนน.....................................ตาบล.............................อาเภอ.................................จังหวัด............................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย........................ถนน............................ตาบล........................อาเภอ...........................
จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม.......................................................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ โดยตลอดแล้ว จึงขอสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และขอให้ถอ้ ยคาไว้เป็ นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. สังกัดเดิม ข้าพเจ้าเป็ นข้าราชการ………………………..ตาแหน่ง……………………..…….…………………
สังกัดเดิม....……………………..อาเภอ………………….จังหวัด……………………… หมายเลขโทรศัพท์สงั กัดเดิม…………………….
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ………………….บาท และมีอาชีพเสริ ม สังกัดเดิม คือ……………………………...................................................
รายได้เดือนละ...................................................บาท
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก(เดิม)ในสหกรณ์ออมทรัพย์…………………….………….จากัด เลขทะเบียนที่……………
ถือหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ดงั กล่าว จานวน……………….หุน้ เป็ นเงิน………………………บาท
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ี ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์
เป็ นรายเดือนในอัตราเดือนละ……………..บาท และขอให้สหกรณ์ติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์……………………………...จากัด
เพื่อขอรับโอนค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ดงั กล่าวมาถือหุน้ ในสหกรณ์น้ ีดว้ ย
ข้อ 4. ขณะนี้...
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ข้อ 4. ขณะนี้ขา้ พเจ้าเป็ นหนี้อยูใ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์…………………………………………………………….จากัด
้ ………………….ที่………………….ลงวันที่…………………………..จานวนเงิน……………..…….บาท
ตามหนังสื อกู…
้ ………..……..............ที่………………….ลงวันที่…………………………..จานวนเงิน……………..…….บาท
หนังสื อกู…
้ ……………..ที่………………….ลงวันที่…………………………..จานวนเงิน……………..…….บาท
และตามหนังสื อกู…
รวมทั้งสิ้น…………………..………..บาท (…………………………………..……………………………………………………………..)
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์เพื่อชาระหนี้ สิน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั กล่าว
ในข้อ 4 นั้น เป็ นจานวนเงิน……..……….บาท โดยขอให้สหกรณ์นาส่งชาระหนี้ของข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์……..……….จากัด
แทนข้าพเจ้า สาหรับหนี้สินส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินที่ขา้ พเจ้า
จะขอกูจ้ ากสหกรณ์ ข้าพเจ้าจะนาเงินมามอบให้แก่สหกรณ์เพื่อส่งชาระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์……….………………….จากัด
แทนข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจานวนเงินค่าหุน้ รายเดือนและจานวนเงินงวดชาระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์น้ นั
จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 7. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิก ทั้งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุน้ ครั้งแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็ จภายในวันที่ซ่ ึงคณะกรรมการดาเนินการจะได้กาหนด การ
ชาระเงินจานวนดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 6 ด้วย
ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………ผูส้ มัคร
(…………………………………)
คารับรองของผู้บงั คับบัญชา ระดับหัวหน้ าหน่ วยงาน
(ถ้าผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไปก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง)
เขียนที่…………………………………………
วันที่……………………………………….
ข้าพเจ้า…………………………………………………ตาแหน่ง……………………………………………..
สังกัด………………………………………………..ขอรับรองว่าตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้า และตามที่ขา้ พเจ้าได้สอบสวน
ข้อความ ซึ่งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้เป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด สมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์น้ ีได้
(ลงชื่อ)………………..………………………..ผูบ้ งั คับบัญชา
(……………..………………………….) ของผูส้ มัคร
***เพือ่ ประโยชน์ ของท่ าน โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมแนบเอกสารตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย***
/ การส่ งหุ้นรายเดือน...
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การส่ งหุ้นรายเดือน
เงินได้รายเดือน
ตั้งแต่ 4,100 - 6,100
ตั้งแต่ 6,101 - 8,100
ตั้งแต่ 8,101 - 10,100
ตั้งแต่ 10,101 - 12,100
ตั้งแต่ 12,101 - 14,100
ตั้งแต่ 14,101 - 16,100
ตั้งแต่ 16,101 - 18,100

ถือหุน้ รายเดือน
100
200
300
400
500
600
700

เงินได้รายเดือน
ตั้งแต่ 18,101 - 20,100
ตั้งแต่ 20,101 - 22,100
ตั้งแต่ 22,101 - 24,100
ตั้งแต่ 24,101 - 26,100
ตั้งแต่ 26,101 - 28,100
ตั้งแต่ 28,101 - 30,100
ตั้งแต่ 30,101 ขึ้นไป

บันทึกเจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการของสหกรณ์
ตรวจสอบคุณสมบัติผขู ้ อสมัคร ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์แล้ว ขอเสนอคณะกรรมการ
( ) ควรอนุมตั ิ
( ) ไม่ควรอนุมตั ิ

ลงชื่อ…………………………………………
(………………………………………...)

ถือหุน้ รายเดือน
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400

