โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ :
1. สำเนำบัตรข้ำรำชกำร
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
4. สำเนำสลิปเงินเดือน (เดือนล่ำสุด)
5. สำเนำคำสั่งบรรจุ
6. หนังสือรับรองสถำนะจำกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

เลขทะเบียนสมาชิก...................................

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู เชี ยงใหม่ จากัด

รู ปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน 1 ใบ

เขียนที่....................................................................
วันที่............... เดือน....................................... พ.ศ........................
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด
ข้าพเจ้า............................................................................ บัตรประชาชนเลขที่...........................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้)เลขที่……..……..…. หมู่…..…. หมู่บา้ น........................................... ซอย............................................
ถนน.................................................... ตาบล.................................................... อาเภอ....................................................
จังหวัด.................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้…………….…………….…………………….………….
ได้ทราบถึ งข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์น้ ี โดยตลอดแล้ว เห็ นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึ งขอสมัครเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้าพเจ้าเกิดวันที่……................................................... สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย
คู่สมรสชื่อ (นาย/นาง)…………..………..…………....…….……… เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้………………………..…..…
ข้ อ 2. ข้า พเจ้ า เป็ นพนั ก งานราชการหรื อข้า ราชการประจ าการหรื อลู ก จ้ า ง ซึ่ งได้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า
ตาแหน่ง................................................ สถานที่ทางาน................................................................. อาเภอ..................................
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินเดือน........................................บาท ได้รับเงินประจาตาแหน่ง/เงินวิทยฐานะ...........................บาท
ข้ อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ แล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงความจานง ดังนี้
ขอชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นสมาชิกจานวน 500.- บาท
ส่งเงินสะสมรายเดือนในการถือหุน้ ต่อสหกรณ์(ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์) จานวน…….….….หุ ้น
(หุน้ ละ 10 บาท) เป็ นเงิน………….……………บาท (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน)
ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM รายละเอียดปรากฏตามหนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แนบท้าย
ข้ อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ กสามัญ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้างในสถานประกอบการหรื อ
เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ให้หักเงิน เดือนหรื อค่าจ้างหรื อเงินอื่นใดที่ถึงกาหนด
จ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้
หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป โดยให้หน่วยงานหักเงินดังกล่าวและส่ งเงินที่หักไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน การแสดง
เจตนานี้ขา้ พเจ้าจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
ข้ อ 5. ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อในทะเบี ยนสมาชิ ก และสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการมีมติรับข้าพเจ้าเป็ น
สมาชิ ก ข้า พเจ้า จะด าเนิ น การช าระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า และเงิ น ค่ า หุ ้ น ครั้ งแรกต่ อ สหกรณ์ ให้ เ สร็ จ ภายในวัน ที่
คณะกรรมการดาเนินการได้กาหนดการชาระเงินจานวนดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและมติของสหกรณ์ทุกประการ
ข้ อ 6. หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ และย้ายสังกัด หรื อพ้นจากตาแหน่ง ข้าพเจ้าขอสัญญา
ว่าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน
ลงชื่อ..........................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................................)

-2คารับรองของผู้อานวยการ / ผู้บังคับบัญชาชั้นต้ น
เขียนที่....................................................................
วันที่............... เดือน....................................... พ.ศ........................
ข้าพเจ้า......................................................................................................... ตาแหน่ง................................................................
สังกัด............................................................................ อาเภอ............................................. จังหวัดเชียงใหม่ ขอรับรองว่าตาม
ข้อความผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี้ เป็ นความจริ งทุกประการและสมควรเข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ได้
ลงชื่อ..........................................................ผูบ้ งั คับบัญชา
(.................................................................................)
พิจารณาแล้ วเห็นว่ า

O สมควร O ไม่สมควร O อื่นๆ........................ // ให้เข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ ได้
ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าหน่วยบริ การ
(.................................................................................)

*************************************************************************************************
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องเรี ยบร้อย จึ งเห็ นควรนาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการคราว
ประชุมครั้งที่...................................... วันที่...............................................................................
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(.................................................................................)
*************************************************************************************************

ทะเบียนสมาชิก
ชื่อ.......................................................................................... อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................................................... รับเข้าเป็ นสมาชิกตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่................................ คราวประชุมครั้งที่...................... วันที่...............................................
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุน้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ วันที่..........................................................
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบีย บ หลักเกณฑ์ และมติของสหกรณ์
ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อสมาชิก.....................................................................
ลายมือชื่อพยาน.......................................................................
ลายมือชื่อพยาน.......................................................................

หนังสื อแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู เชียงใหม่ จากัด
เขียนที่..................................................................................... วันที่............. เดือน........................... พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................... อายุ........................ปี
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - สมาชิกสหกรณ์ฯเลขที่...................................
สังกัด.......................................................... ปั จจุบนั ที่อยูเ่ ลขที่.................... หมู่ที่............... ตาบล...........................................
อาเภอ........................................... จังหวัด........................................... โทรศัพท์ติดต่อได้.......................................................
ข้าพเจ้าขอทาหนังสื อฉบับนี้ ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็ นสมาชิ ก ขอตั้งให้บุคคลที่มี
ชื่อต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์
1................................................................... เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
ที่อยูเ่ ลขที่............ หมู่ที่........ ตาบล....................... อาเภอ...................... จังหวัด......................... ความสัมพันธ์......................
2................................................................... เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
ที่อยูเ่ ลขที่............ หมู่ที่........ ตาบล....................... อาเภอ...................... จังหวัด......................... ความสัมพันธ์......................
3................................................................... เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
ที่อยูเ่ ลขที่............ หมู่ที่........ ตาบล....................... อาเภอ...................... จังหวัด......................... ความสัมพันธ์......................
4................................................................... เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
ที่อยูเ่ ลขที่............ หมู่ที่........ ตาบล....................... อาเภอ...................... จังหวัด......................... ความสัมพันธ์......................
5................................................................... เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
ที่อยูเ่ ลขที่............ หมู่ที่........ ตาบล....................... อาเภอ...................... จังหวัด......................... ความสัมพันธ์......................
เป็ นผูร้ ับเงินค่าหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีอยูใ่ นงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชี ยงใหม่ จากัด และยินยอมให้สหกรณ์ฯ นาเงินดังกล่าวหักลบกลบหนี้ ที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ ก่อน ทั้งยินยอมให้
สหกรณ์ฯ กันเงินผลประโยชน์ซ่ ึ งบุคคลข้างต้นมีสิทธิ ได้รับไว้เป็ นประกันหนี้ในฐานะที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูค้ ้ าประกันด้วย
โดยมีเงื่อนไขการแบ่งผลประโยชน์ดงั นี้ ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ....................................................ผูท้ าหนังสื อ
(...............................................................)

ลงชื่อ....................................................ผูเ้ ขียนหรื อพิมพ์
(...............................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผูท้ าหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ทาหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้จริ ง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นพยาน

ลงชื่อ....................................................พยาน
ลงชื่อ....................................................พยาน
(...............................................................)
(...............................................................)
หมายเหตุ: 1. ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรของทางราชการออกให้ของผูร้ ับโอนประโยชน์
2. ผูเ้ ขียนหรื อพิมพ์หรื อพยานในหนังสื อ รวมทั้งคู่สมรสของผูเ้ ขียนหรื อพิมพ์หรื อพยานในหนังสื อจะเป็ น
ผูร้ ับโอนประโยชน์ไม่ได้ ยกเว้น ผูเ้ ขียนหรื อพิมพ์เป็ นผูท้ าหนังสื อเอง ให้คู่สมรสเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ได้

ทาที่....................................................................
วันที่...............................................
เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานะ
เรี ยน ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
ข้าพเจ้า............................................................................................................................อายุ................................ปี
ตาแหน่ง................................................สังกัด..............................................................อาเภอ............................................
จังหวัดเชียงใหม่ เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................................
ที่ อยู่ตามทะเบี ยนบ้านเลขที่ . ..............................หมู่ที่....................ตาบล...............................................................
อาเภอ............................................จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์..................................................................
ขอความอนุ เคราะห์ให้ท่านช่วยตรวจสอบสถานะของข้าพเจ้าว่าปั จจุบนั เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ ของท่านหรื อไม่
เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับการสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสหนี้ดว้ ย
ขอแสดงความนับถือ
(...............................................................)

เรี ยน ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ได้ตรวจสอบข้อมูลของ
นาย / นาง / นางสาว.............................................................................................................แล้ว ขอเรี ยนว่าบุคคลดังกล่าว
( ) ไม่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
( ) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ........................................................
- ประทับตราสหกรณ์ ฯ (...............................................................)
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
............/............/............

