ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
เขียนที่……………………………………….
วันที่……..เดือน……..……………..……..พ.ศ……………….
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

ข้าพเจ้า………………………………………………………เลขประจาตัวประชาชน.......................................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี .............................................................อายุ............................ปี สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
โทรศัพท์ (บ้าน)...........................................(มือถือ)............................................. Email……..…………………..………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ ..................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................ตาบล.....................................
อาเภอ........................................จังหวัด........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................
ถนน............................ตาบล........................อาเภอ...........................จังหวัด..............................ข้าพเจ้า ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ โดยตลอดแล้ว จึงขอสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และขอให้ถอ้ ยคาไว้เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าเป็ นข้าราชการประจาการ หรื อลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจาสังกัด ในจังหวัดหนองคาย
ตาแหน่ง…………….………………….. สังกัดหรื อโรงเรี ยน……….…………………………อาเภอ………………..…… จังหวัดหนองคาย
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ……………..บาท และมีอาชีพเสริ ม คือ……………………………………………..รายได้เดือนละ.........................บาท
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้เข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินสะสมรายเดือนต่อสหกรณ์ฯในอัตรา
เดือนละ………………………บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ประเภทเครดิตสหกรณ์อื่นไม่วา่ มีความรับผิดชนิดจากัดหรื อไม่จากัด
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั ต่อไปนี้ (แสดงความละเอียดของแต่ละรายชื่อ และสานักงาน
เจ้าหน้าที่, วันเป็ นหนี้, หนี้, จานวนหนี้สินตั้งแต่แรก, อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี , หลักประกันที่ให้ไว้ จานวนดอกเบี้ยค้างชาระ และเป็ น
หนี้สินเพื่อการใด ๆ ให้ครบทุกรายการ)
(1)……………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………..
(2)……………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
(3)………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
(4)…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ เพื่อชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั กล่าว
ในข้อ 4 เป็ นจานวน……………………..บาท ในกรณี ที่มีหนี้สินอยูแ่ ต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ พื่อชาระหนี้สินนั้น หรื อขอกูน้ อ้ ยกว่าจานวน
หนี้สินนั้น ข้าพเจ้าชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………...
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจานวนเงินสะสมรายเดือนและจานวนงวดชาระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ฯ จากเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย
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ข้อ 7. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก ทั้งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสมรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ฯ โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ
ทุกเดือน ตามความในข้อบังคับ ข้อ 6 และข้อ 33
ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ

ลงชื่อ………………….……………………….
(…………………………………….……….)
คารับรองของผู้บงั คับบัญชา ระดับหัวหน้ าหน่ วยงาน
(ถ้าผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับอาเภอขึ้นไปก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง)
เขียนที่……………………………………..
วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า………………………………..ตาแหน่ง………………………สังกัดหรื อโรงเรี ยน……………………..
อาเภอ…………………………จังหวัดหนองคาย ขอรับรองว่าตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้า และตามที่ขา้ พเจ้าได้สอบสวน
ข้อความซึ่งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้เป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีลกั ษณะถูกต้องตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ใน ข้อ 31 และสมควรเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์

ลงชื่อ…………………………………….
(…………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………
***เพือ่ ประโยชน์ ของท่ าน โปรดกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมแนบเอกสารตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย***
การส่ งหุ้นรายเดือน
เงินได้รายเดือน
ถือหุน้ รายเดือน
เงินได้รายเดือน
ถือหุน้ รายเดือน
ตั้งแต่ 4,100 - 6,100
100
ตั้งแต่ 18,101 - 20,100
800
ตั้งแต่ 6,101 - 8,100
200
ตั้งแต่ 20,101 - 22,100
900
ตั้งแต่ 8,101 - 10,100
300
ตั้งแต่ 22,101 - 24,100
1,000
ตั้งแต่ 10,101 - 12,100
400
ตั้งแต่ 24,101 - 26,100
1,100
ตั้งแต่ 12,101 - 14,100
500
ตั้งแต่ 26,101 - 28,100
1,200
ตั้งแต่ 14,101 - 16,100
600
ตั้งแต่ 28,101 - 30,100
1,300
ตั้งแต่ 16,101 - 18,100
700
ตั้งแต่ 30,101 ขึ้นไป
1,400
บันทึกเจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการของสหกรณ์
ตรวจสอบคุณสมบัติผขู ้ อสมัคร ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์แล้ว ขอเสนอคณะกรรมการ
( ) ควรอนุมตั ิ
( ) ไม่ควรอนุมตั ิ
ลงชื่อ……………..……………………………
(………………………………………...)

