ใบสมัครสมาชิก

(กรณีปกติ)

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
เอกสารประกอบ อย่ างละ ฉบับ
1. สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ
. หนังสือรับรองเงินเดือน / หรื อสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
.ข้ อมูลเครดิตบูโร

.สําเนาทะเบียนบ้ าน
.หนังสือรับรองไม่เป็ นสมาชิกสอ.เสมากาฬสินธุ์
. รู ปถ่ายหน้ าตรง นิว แผ่น

เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน............................พ.ศ....................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ขาพเจา............................................................................................................ตั้งบานเรือนอยู เลขที่.................หมูที่...................บาน
......................................................ตําบล.......................................... อําเภอ ........................................จังหวัด.................................... เบอร
โทรศัพทบาน/มือถือ.................................................................................ไดรับทราบขอความในขอบังคับสหกรณนี้โดยตลอดแลว เห็นชอบใน
ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณ และขอใหถอยคําเปน หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ๑. ขาพเจามีอายุ.................ป เกิดวันที่..................เดือน...............................พ.ศ........................ เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน

---- วันออกบัตร.......................................วันบัตรหมดอายุ.....................................
ออกใหโดย...........................................................................
ขอ๒. ขาพเจาเปน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนง....................................................................................................................... เริ่มบรรจุ
วันที่ ................................................................ปจจุบันสังกัด/โรงเรียน ............................................................ อําเภอ.................................. จังหวัด

กาฬสินธุ ไดรับเงินไดรายเดือน..................บาท เงินวิทยฐานะ.................บาท เงินเดือนและเงินจายกับเงินเดือนรวม...................บาท
ขอ๓. ขาพเจามิไดเขาเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคไมวาจะมีความรับผิดชอบชนิดจํากัด หรือไมจํากัด
ขอ๔. ถาขาพเจาไดเขาเปนสมาชิกในชัน้ นี้ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนรายเดือนตอสหกรณในอัตรา..............บาท
ขอ๕. ขาพเจาขอแถลงรายการหนี้ทั้งหมดซึ่งขาพเจามีอยูดังตอไปนี้ (แสดงขอความละเอียดของแตละรายคือ ชื่อและสํานักงาน
เจาหนี้,วันที่เปนหนี้,จํานวนหนี้สินตั้งแตแรกอัตราดอกเบี้ยรอยละตอปหลักประกันที่ใหไวจํานวนเงินตนคงเหลือ,จํานวนดอกเบี้ยคางชําระและ
เปนหนี้สินใหครบทุกรายการ) (๑)...................................................................................................................................
(๒).......................................................................................................................................

ขอ๖. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินของสหกรณเพื่อชําระหนี้สิน ซึ่งขาพเจามีอยูในดังกลาว ขอ ๕ เปนจํานวนเงิน
..............................บาท
ในกรณีที่มีหนี้สินอยูแตไมประสงคขอกูเพื่อชําระหนี้สินหรือขอกูนอยกวาจํานวนหนี้สินนั้นขาพเจาขอชี้แจงเหตุผลตอไปนี้
.............................................................................................................................................................................................................................

ขอ๗. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมและใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อไดรับมอบหมายจาก
สหกรณโปรดหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อจายเพื่อสงตอ
สหกรณ
ขอ๘. ขาพเจาสัญญาวาถาคณะกรรมการดําเนินการมีมติใหขาพเจาเปนสมาชิก ใหถือวาขาพเจาลงลายมือชื่อในใบสมัคร และเปนการลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิกดวย และขาพเจาจะชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรกตอสหกรณใหเสร็จสิ้นภายในวัน ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดการชําระเงินจํานวนดังกลาวรวมทั้งเงินคาหุนรายเดือนของขาพเจาที่จะเพิ่มขึ้นตามระเบีย บของสหกรณดวย ขาพเจายินยอมและ
ขอรองใหปฏิบัติตามความใน ขอ ๗ ดวย
ขอ๙. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบ ของสหกรณทุกประการ
ลงชื่อ .........................................................ผูสมัครสมาชิกสหกรณ
(........................................................)

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
(โรงเรียน / หนวยงาน)
เขียนที่...............................................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ...............
ขาพเจา................................................................ตําแหนง............................สังกัด/โรงเรียน.......................................................ตําบล
..............................อําเภอ.................................จังหวัดกาฬสินธุ ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว..........................................................ตาม
ความเห็นของขาพเจา และตามที่ขาพเจาไดสอบสวนขอความซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางบนนี้เปนความจริงทุกประการทั้งผูสมัครเปน
ผูมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ ขอ ๓๔ และสมควรเขาเปนสมาชิกสหกรณได้
หมายเหตุ- ถ้ าผู้สมัครเป็ นผู้ดํารงตําแหน่ งผู้บังคับบัญชา
โรงเรี ยน/หน่ วยงาน ไม่ ต้องลงลายมือชือรั บรอง

ลงชื่อ ......................................................ผูบังคับบัญชา ของผูสมัครสมาชิก
(........................................................)

ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ว่ าด้ วย หุ้น พ.ศ.
ข้ อ๕. สมาชิกทุกคนต้ องชําระเงินค่ าหุ้นรายเดือน ตังแต่เดือนแรกทีเข้าเป็ นสมาชิ ก ตามอัตราส่ วนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละเจ็ด
ของอัตราเงินได้ รายเดือน เศษของค่าหุน้ ถ้าเกินกึงหนึงให้ปัดขึนเป็ นจํานวนเต็มสิ บ
ถ้าสมาชิกประสงค์จะส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนในอัตราทีสูงกว่าอัตรากําหนดไว้นีเพิมขึนอีกเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งไม่มี
เศษของสิ บบาท โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ ในปี หนึ งๆ สมาชิกจะขอเปลียนแปลงอัตราชําระ
ส่ งเงิน ค่าหุน้ รายเดือนลดลงได้ไม่เกินสองครัง
ข้ อบังคับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด พ.ศ.
ข้ อ๔. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้ อ๕. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตังแต่แรกทีเข้าเป็ นสมาชิก ตามอัตราส่ วนของจํานวนเงินได้
รายเดือนของตน ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ถ้าสมาชิกจะประสงค์ชาํ ระค่าหุน้ รายเดือนในอัตราทีสูงกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อจะซื อ
หุน้ เพิมขึนอีกเมือใดย่อมมาทําได้โดยแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกจะโอนหุน้ ซึ งตนเองถือให้ผอู ้ ืนไม่ได้ นอกจากทีกล่าวไว้ในข้อ๔๑ และจะถอนคืนหุ ้นในระหว่างทีตนเป็ น
สมาชิกอยูก่ ไ็ ม่ได้
อนึง สมาชิกคนหนึ งๆ จะถือหุ ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึงในห้าของจํานวนหุน้ ทังหมดของสหกรณ์ไม่ได้
ข้ อ๖. การชําระเงินค่ าหุ้นรายเดือน การชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนนัน ให้ชาํ ระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของสมาชิกใน
วันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนันๆ ทุกเดือน
เมื อสมาชิ กมี คาํ ขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดําเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่าสมาชิ กนันตกอยู่ใน
พฤติการณ์ อันทําให้ไม่สามารถชําระหุ น้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน คณะกรรมการดําเนิ นการจะ
อนุญาตให้สมาชิกนัน มิตอ้ งชําระเงินค่าหุน้ รายเดือนชัวระยะเวลาตามทีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้ อ๗. การงดชําระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิ กทีได้ชาํ ระเงินค่าหุ ้นรายเดือนไม่นอ้ ยกว่าวงเงินกูส้ ามัญสู งสุ ดทีกําหนดไว้
ในระเบี ยบสหกรณ์นี จะงดชําระเงิ นค่าหุ ้นรายเดื อนต่อไปหรื อลดลง โดยไม่มีเศษของสิ บบาทก็ได้ โดยแสดงความจํานงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดําเนินการแต่ในปี หนึงๆ จะขอเปลียนแปลงมากกว่าสองครังไม่ได้
ข้ อ๘. การแจ้ งยอดจํานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุน้ ทีสมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบเป็ นประจําทุกเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด

ทะเบียนข้อมูลสมาชิ ก
สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ชื่อสมาชิก นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................อายุ...........................ป
เกิดวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ...................... เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.......................................................................เลขที่
บัตรขาราชการ............................................... ตําแหนง...................................... สังกัด/โรงเรียน......................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ที่อยูตามเอกสาร เลขที่..............หมูที่.............บาน..........................................ตําบล..............................อําเภอ.......................................จังหวัด
................................... เบอรโทรศัพทบาน/มือถือ..............................................................................................................................
ที่อยูป จจุบัน เลขที่..............หมูที่.............บาน..........................................ตําบล.................................อําเภอ............................................
จังหวัด................................... เบอรโทรศัพทบาน/มือถือ..............................................................................................................................
ปจจุบัน ขาพเจามีขอมูลบัญชีธนาคาร เกี่ยวกับการรับเงินไดรายเดือน และอื่นๆ
(1)บัญชีเงินไดรายเดือนธนาคาร ................................. เลขที่บัญชี ............................................สาขา.........................จังหวัด......................
(2)บัญชีเงินฝากอื่นๆ ธนาคาร ..................................... เลขที่บัญชี ............................................สาขา........................ จังหวัด......................
ขาพเจาเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ตามมติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ครั้งที่
วันที/่ เดือน/พ.ศ........................................ และชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรกวันที่...........................................
ถาขาพเจา นาย / นาง / นางสาว .............................................................................ไดเปนสมาชิกสหกรณ ขาพเจายอม
ผูกพันตนในอันที่จะตองปฏิบตั ิตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด ทุกประการจึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน และขาพเจา เสนอผูรับผลประโยชนดังนี้
(1)..................................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน............... (2) ).............................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน.............
(3)..................................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน............... (4) ).............................................อายุ........ป เกีย่ วของเปน.............
(5)..................................................อายุ........ป เกี่ยวของเปน............... (6) ).............................................อายุ........ป เกีย่ วของเปน.............
ลายมือชื่อ …………………………………ผูสมัครสมาชิกสหกรณ
(......................................................)
หมายเหตุ- กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบ ในชุดใบสมัครของท่านอย่างละเอียดและชัดเจน
เพือสิ ทธิประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ตัวอย่ างลายมือชือ( )..............................................ผู้สมัคร
ตัวอย่ างลายมือชือ( )..............................................ผู้สมัคร
(ลงชื อ) ……………………………………พยาน
(........................................................)

บันทึกส่ วนของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องเรี ยบร้อย จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการ ตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ครังที /วันที /เดือน/ พ.ศ..........................................................และชําระค่าธรรมเนี ยม
แรกเข้าและเงินสะสมรายเดือนครังแรกวันที.................................................................
ความเห็นอืน ๆ ...............................................................................................................................................................
เพือโปรดทราบ

ลงชือ ……………………………เจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบ
(.................................................)

ลงชือ ……………………………หัวหน้าฝ่ าย
(.................................................)

ข้อมูลสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ชือสมาชิก นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................อายุ...........................ปี
เกิดวันที..............เดือน......................พ.ศ. ...................... เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน.........................................................เลขที
บัตรข้าราชการ................................................ ตําแหน่ง................................... สังกัด/โรงเรี ยน......................................................
 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต.................. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
ทีอยู่ตามเอกสาร เลขที..............หมู่ที.............บ้าน...................................ตําบล..............................อําเภอ.......................................
จังหวัด................................... เบอร์โทรศัพท์บา้ น/มือถือ.....................................................................
ทีอยู่ปัจจุบัน เลขที..............หมู่ที.............บ้าน......................................ตําบล................................อําเภอ....................................
จังหวัด................................... เบอร์โทรศัพท์บา้ น/มือถือ......................................................................
ปัจจุบัน ข้ าพเจ้ ามีข้อมูลบัญชีธนาคาร เกียวกับเงินได้ รายเดือน และอืนๆ
( )บัญชีเงินได้รายเดือนธนาคาร ........................... เลขทีบัญชี ........................................สาขา.......................จังหวัด......................
( )บัญชีเงินฝากอืนๆ ธนาคาร ............................... เลขทีบัญชี ........................................สาขา..................... จังหวัด......................
วันเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด ตามมติคณะกรรมการดําเนิ นการในการประชุม ครังที / วันที /
เดือน/พ.ศ. ................................... และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ รายเดือนครังแรกวันที..........................................
ถ้า ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .........................................................................ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายอมผูกพัน
ตนในอันทีจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกประการจึงได้ลงลายมือชือให้ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้า
พยาน และข้าพเจ้า เสนอผูร้ ับผลประโยชน์ดงั นี
( )............................................อายุ.......ปี เกียวข้องเป็ น............... ( ) ).........................................อายุ......ปี เกียวข้องเป็ น.............
( )............................................อายุ.......ปี เกียวข้องเป็ น............... ( ) ).........................................อายุ......ปี เกียวข้องเป็ น.............
( )............................................อายุ.......ปี เกียวข้องเป็ น............... ( ) ).........................................อายุ......ปี เกียวข้องเป็ น.............
ลายมือชือ ………………………………………ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์
(..........................................................)
(ลงชือ) …………………………………………พยาน
(ลงชือ) …………………………………… พยาน
(............................................................)
(........................................................)
หมายเหตุ- กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบ ในชุดใบสมัคร ของท่านอย่างละเอียดและชัดเจนเพือสิ ทธิประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง (กรุ ณาเขียนตัวบรรจง)

บันทึกส่ วนของเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติ และเอกสารถูกต้องเรี ยบร้อย จึ งเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการดําเนิ นการ ตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ครังที /วันที /เดือน/ พ.ศ..................................................และชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
และเงินสะสมรายเดือนครังแรกวันที..............................................
ความเห็นอืน ๆ ...............................................................................................................................................................
เพือโปรดทราบ
(ลงชือ) ……………………………เจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบ
(.................................................)
………/………../………..

(ลงชือ) ……………………………หัวหน้าฝ่ าย
(.................................................)
………/………../………..

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
ขอมูลสมาชิกสหกรณ
รายละเอียด
สมาชิกทะเบียน................. ชื่อ – สกุล ........................................................................ตําแหนง.......................................................................
สังกัด / โรงเรียน................................................................ เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ....................................................ว/
ด/ป เกิดสมาชิก ................................. อายุ .............. ป ว/ด/ ป เริ่มเปนสมาชิก .....................................อายุการเปนสมาชิก....................

บัตรประชาชนเลขที
บัตรข้าราชการเลขที
บัตรผูเ้ สี ยภาษี

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

ชื่อ – สกุล คูสมรส ...........................................................................................อาชีพ....................................................................................
ตั้งบานเรือนอยู เลขที่................หมูที่..............บาน............................ถนน .........................ตําบล..............................อําเภอ..............................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท บาน / มือถือ............................................................................................

ขอมูลทางการเงิน
บัญชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขที่บัญชี ...............................................สาขา..................... จังหวัด.........................
บัญชีเงินฝากธนาคาร ................................ เลขที่บัญชี ...............................................สาขา..................... จังหวัด.........................บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ................................ เลขที่บัญชี ...............................................สาขา..................... จังหวัด.........................
บัญชีเงินฝากสหกรณ

1.เงินฝากประเภทออมทรัพย
เลขที่บัญชี..........................................................
2.เงินฝากประเภทออมทรัพยพิเศษ
เลขที่บัญชี..........................................................
3.เงินฝากประจํา ประเภทออมทรัพย 12 เดือน เลขทีบ่ ัญชี..........................................................

ลายมือชื่อ ………………………………………สมาชิกสหกรณ
(..........................................................)

หมายเหตุ - กรุณากรอกข้ อมูลส่ วนตัวของท่ านอย่ างละเอียดและชัดเจนเพือสิ ทธิประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด
ชุดใบสมัครสมาชิก (กรณีปกติ)

(สี เหลือง)

เอกสารประกอบ อยางละ 1 ฉบับ
1. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ ผูส มัคร
2. สําเนาทะเบียนบานผูสมัคร
3. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนๆ ลาสุด ของผูส มัคร
4. หนังสือรับรองการไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ จํากัด
5 .ขอมูลเครดิตบูโร
6. รูปถายหนาตรง 1 นิ้ว 1 แผน

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด

