เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
1. สาเนาบัตรประจาตัวผูส้ มัครและคู่สมรส 2 แผ่น
2. สาเนาทะเบียนบ้านผูส้ มัครและคู่สมรส 2 แผ่น
3. สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานราชการผูส้ มัคร 1 แผ่น
4. สาเนาก.พ.7 ผูส้ มัคร 1 แผ่น
5. สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย 1 ชุด
6. สาเนาสัญญาจ้าง 1 ชุด (พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างสหกรณ์)
7. สาเนาทะเบียนสมรส 2 แผ่น
8. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แผ่น
9.เอกสารผูร้ บั ผลประโยชน์ (บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน) 1 แผ่น
10.หน้าบัญชีเงินเดือน 1 แผ่น

ประเภทสมาชิกสามัญ

 ข้าราชการ
 พนักงานของรัฐ (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)
 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 พนักงาน (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 อื่น ๆ

ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
วันที่...... เดือน..................... พ.ศ............

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ข้าพเจ้า.................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่......................บ้าน.....................................ถนน.........................................
หมูท่ ี่............ตาบล.................................อาเภอ.................................จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย.์ .....................โทร............................
ได้ทราบข้อความ ละเงื่อนไขในข้อบังคับสหกรณ์นี้โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในความมุง่ หมายของสหกรณ์ทุกประการ จึงได้ ให้ถอ้ ยคา
เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั ่วไป
1. ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่................เดือน.......................................พ.ศ..................ปั จจุบนั อายุ.................ปี .............เดือน อายุครบ 60 ปี
ในวันที่.................เดือน..............................พ.ศ..............................เลขที่บตั รประชาชน
2. อาชีพ...............................ตาแหน่ง...................................โรงเรียน.....................................................สังกัด..............................................
อาเภอ....................................จังหวัดเลย ที่ต้งั เลขที่..................ถนน...........................................หมูท่ ี่............ตาบล................................
อาเภอ.....................จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย.์ ................โทร.............................ID Line…………………..….ได้รบั เงินเดือน......................บาท
วันเดือนปี ที่เริ่มบรรจุ/ปฏิบตั ิงาน วัน...........เดือน.........................ปี ..................(กรณีพนักงานราชการ/ลูกจ้างให้ระบุวนั สิ้ นสุดสัญญาจ้าง
วัน..............เดือน.................................ปี ..................... )
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าหรือหม้าย
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์นี้ ทุกประการ และข้าพเจ้า
ไม่เคยเป็ นสมาชิก
เคยเป็ นสมาชิกมาก่อน และลาออกเมื่อวันที่...........................เดือน.............................................พ.ศ..........................
4. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั อนุ มตั ิให้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงในเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
4.1 การส่งค่าหุน้ ให้สหกรณ์หกั เป็ นรายเดือน ๆ ละ...............................บาท (ต้องไม่ตา่ กว่าขั้นตา่ ที่กาหนดในระเบียบ)
4.2 ในการส่งค่าหุน้ ครั้งแรก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ชาระค่าหุน้ ............................บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า.........................บาท
4.3 กรณีเป็ นการรับโอนสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะกูเ้ งินจากสหกรณ์เพื่อชาระหนี้ สหกรณ์เดิมจานวนเท่ากับยอดหนี้
ที่มีอยู่ ณ วันทาสัญญากูเ้ งิน และยอมรับเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดทุกประกำร
4.4 ข้าพเจ้ายินยอม และร้องขอให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า โปรดหักเงินค่าหุน้ รายเดือน
และเงินงวดชาระหนี้ ที่สง่ ต่อสหกรณ์ หรือหนี้ สินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีพนั ธะอยูต่ ่อสหกรณ์ จากเงินได้รายเดือน หรือเงินอื่น
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ
4.5 ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ ของสหกรณ์ทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................................ผูส้ ม้คร
(....................................................................)

คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผูส้ มัครดังกล่าวข้างต้น เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ของข้าพเจ้า และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อบังคับ และข้อความที่แถลงไว้
เป็ นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................................
(................................................................)
................/..................../................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครดังกล่าวแล้ว เห็นควรดังนี้
รับเข้าเป็ นสมาชิก
สามัญ
ไม่ควรรับเป็ นสมาชิกสามัญ
เพราะขาดคุณสมบัติคือ..........................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(................................................................)
................/..................../................

ความเห็นผูจ้ ดั การ

ควรรับ

ไม่ควรรับ

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

ความเห็นประธาน

อนุ มตั ิ

ไม่อนุ มตั ิ

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

ทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
1. ชื่อ......................................................................... วัน.เดือน.ปี เกิด วันที่....................เดือน..........................................พ.ศ...........................
อายุ.....................ปี อายุครบ 60 ปี ในวันที่....................เดือน.....................................พ.ศ............................
2. ที่อยูเ่ ลขที่..................บ้าน........................................ถนน.............................................หมู.่ .......................ตาบล..........................................
อาเภอ..........................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.์ ..........................................โทร...........................................
3. ที่ทางาน...................................................................ถนน............................................หมู.่ ..................ตาบล................................................
อาเภอ.................................................จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย.์ ...........................................โทร.................................................................
4. รับเข้าเป็ นสมาชิกโดย
การอนุ มตั ิของประธาน
มติที่ประชุมกรรมการเมื่อ....................................................................................
ชาระค่าทาเนี ยมแรกเข้าและค่าหุน้ ครั้งแรกเมื่อ วันที่..........................................................ได้เลขทะเบียนที่
ข้าพเจ้ายอมรับ และจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อสมาชิก (1).............................(2).................................(3)...............................
ลายมือชื่อพยาน.....................................................................................(สมาชิกทัว่ ไป)
ลายมือชื่อพยาน.....................................................................................

การออกจากสหกรณ์
ให้ออกเมื่อวันที่...........................................................ด้วยเหตุ

ลาออกโดยสมัครใจ
ให้ออกโดยมติกรรมการ เหตุเพราะ....................................................
ได้จาหน่ายออกจากทะเบียนสมาชิกแล้วเมื่อ วันที่.........................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(...........................................................)

ข้อมูลสมาชิกกรณีโอนจากสหกรณ์อื่น / หรือย้ายมาจากจังหวัดอื่น
1. สหกรณ์เดิม..................................................................................จังหวัด........................................... เป็ นสมาชิกมาแล้ว....................งวด
มีหุน้ จานวน..........................................บาท หนี้ สามัญจานวน.......................................บาท พิเศษ จานวน.......................................บาท
อื่น ๆ ระบุ......................................................................... จานวน...........................................บาท
2. สังกัด / โรงเรียนที่ยา้ ยมา.......................................................................อาเภอ............................................จังหวัด....................................
(ลงชื่อ)................................................................
(................................................................)

