โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3. ส าเนาบั ต รแสดงความเป็ น บุ ค คลในครอบครั ว ของ
สมาชิ ก สามั ญ อาทิ คู่ส มรส แสดงส าเนาทะเบียนสมรส
หรื อ บิ ด ามารดา แสดงส าเนาทะเบี ย นบ้ า นของสมาชิ ก
สามัญ หรือบุตร แสดงสาเนาสูติบัตร หรือสาเนาทะเบียน
บ้ า นของผู้ ส มั ค ร / หนั ง สื อ รั บ รองสถานภาพจาก
สถานศึกษาเอกชนที่สังกัด

เลขทะเบียนสมาชิก...................................
รูปถ่าย 1 นิ้ว
จานวน 1 ใบ

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
เขียนที่.........................................................................................
วันที่...............เดือน.......................................พ.ศ........................
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
ข้าพเจ้า....................................................................... บัตรประชาชนเลขที่.........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้) เลขที่……..…….. หมู่ท…ี่ ..…. หมู่บ้าน............................... ซอย............. ถนน..................................
ตาบล.............................. อาเภอ.............................. จังหวัด.............................. เบอร์โทรศัพท์.........................................
ปัจจุบันประกอบอาชีพ................................................... สถานที่ทางาน.............................................................................
รายได้ต่อเดือน...............................................บาท ได้ทราบถึงข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์นี้โดยตลอดแล้ว เห็นชอบ
ในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึงขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ และขอให้ถ้อยคาเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าเกิดวันที่……..................................................สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย
คู่สมรสชื่อ (นาย/นาง)……………………………………..………..……….…….……… เบอร์โทรศัพท์………………..…………………..…..…
ข้ อ 2. ปั จ จุ บั น (เลื อ กได้ ก รณี เ ดี ย วระหว่ า งเป็ น บุ ค คลในครอบครั ว สมาชิ ก สามั ญ หรื อ เป็ น ครู ผู้ ส อน /
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่)
2.1 ข้าพเจ้าเป็นบุคคลในครอบครัวของ................................................................เลขทีส่ มาชิก......................
สังกัดหน่วยบริการ.......................................................................... ในฐานะ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร
ที่อยู่เลขที่............................................................................................................................................................................
2.2 ข้าพเจ้ามีตาแหน่งในสถานศึกษาเอกชนเป็น...........................................................................................
ของสถานศึกษา............................................................................ อาเภอ................................................ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ แล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินสะสมรายเดือนใน
การถือหุ้นต่อสหกรณ์(ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์) จานวน……….หุ้น(หุ้นละ 10 บาท) เป็นเงิน………....…บาท
(ขั้นต่า 30 หุ้น เป็นเงิน 300 บาท) และขอชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกจานวน 500.-บาท
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบ จะชาระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ณ วันทาการสิ้นเดือน โดย
ชาระโดยหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสามัญตามข้อ 2.1
ชาระผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์เลขที่................................................................................. (บุคคลตามข้อ 2.2
ต้องชาระค่าหุ้นรายเดือนผ่านบัญชีเงินฝากเท่านั้น และต้องมีเงินฝากในบัญชีให้เพียงพอสาหรับหักชาระค่าหุ้นขั้นต่า
ไม่น้อยกว่า 3 งวด)
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และสัญญาว่าถ้าคณะกรรมการดาเนินการมีมติรับข้าพเจ้า
เป็นสมาชิกข้าพเจ้าจะดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุ้นครั้งแรกต่อสหกรณ์ ให้เสร็จภายในวันที่
คณะกรรมการดาเนินการได้กาหนดการชาระเงินจานวนดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 4. และตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติของสหกรณ์ทุกประการ
ข้ อ 6. ถ้ า ข้ า พเจ้ า เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ ง ชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู่ และย้ า ยสั ง กั ด หรื อ พ้ น จากต าแหน่ ง
ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน
ลงชื่อ...………………….........................................ผู้สมัคร
(.................................................................................)

-2คารับรองของ สมาชิกสามัญ / ผู้อานวยการ / ผู้บังคับบัญชาสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญ
ข้าพเจ้า................................................................................. เป็นสมาชิกสามัญเลขที่.........................................
ตาแหน่ง................................................................. สังกัด........................................................................ จังหวัดเชียงใหม่
ขอรับรองว่าตามข้อความผู้สมัคร ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุก
ประการ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ หัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเป็นค่าหุ้นของสมาชิกสมทบนี้
เป็นประจาทุกเดือนๆ ละ............................บาท ตั้งแต่เดือน............................................. พ.ศ........................ เป็นต้นไป
ลงชื่อ………................................................ผู้รับรอง/ให้ความยินยอม
(....................................................................…..)
กรณีครูผู้สอน / ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ข้าพเจ้า............................................................................................. ตาแหน่ง....................................................
สถานศึกษา............................................................................. จังหวัดเชียงใหม่
ขอรับรองว่าข้อความที่ผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………................................................ผู้รับรอง
(....................................................................…..)
พิจารณาแล้วเห็นว่า O สมควร O ไม่สมควร O อื่นๆ............................ // ให้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ
ลงชื่อ………................................................หัวหน้าหน่วยบริการ
(..................................................................…..)
**********************************************************************************************************
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องเรียบร้อย จึงเห็นควรนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
คราวประชุมครั้งที่...................................... วันที่...............................................................................
ลงชื่อ………................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
(...................................................................…..)
**********************************************************************************************************
ทะเบียนสมาชิก
ชื่อ....................................................................................... อายุ.............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................................................. รับเข้าเป็นสมาชิกตามม ติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่................................. คราวประชุมครั้งที่.................. วันที่...........................................
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ วันที่..........................................................
ข้าพเจ้ ายอมผู กพัน ตนในอัน ที่จ ะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หลั กเกณฑ์ และมติของ
สหกรณ์ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
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

