เลขทะเบียนสมาชิก ท

ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ
เขียนที…
่ ……………………………………….
วันที…
่ ………………………………………….

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ข้าพเจ้า ……………………. …………………………………………วัน เดือน ปี เกิด……………….………………............
อายุ……………..ปี …..…………..เดือน เลขประจาตัวประชาชน
นับถือศาสนา..........…........ สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย ชือ่ -สกุล คูส่ มรส…………..……....………...…..
ปจั จุบนั อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ……..…..หมูท่ …
่ี ……ชือ่ หมูบ่ า้ น……………………............…………ตรอก/ซอย……………..………….....
ถนน………….……………………..……ตาบล…………….………….......…….กิง่ อาเภอ/อาเภอ………………………………….....
จังหวัด………………………………...………รหัสไปรษณีย…
์ ……….…………...โทรศัพท์(บ้าน)…...…………...............................
โทรศัพท์มอื ถือ…….………………..………...กลุ่มเลือด........................E-mail address…………..………………………................
อาชีพ…………………………..…………………สถานทีท่ างาน……………………………………………..………………................
ตาแหน่ง..….............…................………………เงินเดือน…………….…………บาท
 เป็ นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ
 เป็ นบุคคลธรรมดาที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ในกรณีที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะจะต้ องได้ รับคายินยอมจากผู้ปกครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด โดยตลอดแล้วเห็นชอบ
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์น้ี และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าไม่เป็ นผูถ้ กู ลงโทษทางวินยั ไม่เป็ นผูต้ อ้ งโทษคดีอาญาและไม่เป็ นผูม้ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมือ่ คณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรรับข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสมทบ ข้าพเจ้าจะชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์หนึ ง่ ร้อยบาท และถือหุน้ ครัง้ แรกจานวน......…….…….........บาทโดยขอส่งค่าหุน้ รายเดือนต่อ
สหกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ...........…...บาท (ไม่ต่ากว่า 100 บาทต่อเดือน และมีคา่ หุน้ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท)
ข้อ 3. เมือ่ ข้าพเจ้าได้ถงึ แก่กรรม ขอมอบเงินค่าหุน้ , เงินรับฝาก, เงินปนั ผล, เงินเฉลีย่ คืนและดอกเบีย้ ของข้าพเจ้าทีม่ อี ยู่
ในสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด ให้แก่บุคคลดังมีรายชือ่ ต่อไปนี้ เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์
(1) .........................................…….....................……เกีย่ วข้องเป็ น……........……...................….
(2) ................................................…….............…….เกีย่ วข้องเป็ น…….............….......................
(3) ......................................................…….......…….เกีย่ วข้องเป็ น……..................….................
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าต้องการเปลีย่ นแปลงผูร้ บั ผลประโยชน์ ข้าพเจ้าจะทาหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ฯเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานในการสมัครมาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว คือ
 (1) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ ซึง่ ได้ลงลายมือชือ่ รับรองเอกสารแล้ว
 (2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ ซึง่ ได้ลงลายมือชือ่ รับรองเอกสารแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินเพือ่ ชาระค่าหุน้ รายเดือน หรือเงินกูอ้ ่นื ๆ (ถ้ามี) โดยมีความประสงค์ให้หกั
โดยวิธดี งั ต่อไปนี้
 ข้าพเจ้าขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พเิ ศษไว้กบั สหกรณ์ฯ เพือ่ ชาระค่าหุน้ รายเดือน และหรือชาระ
หนี้ต่อสหกรณ์ฯซึง่ อาจมีต่อไปในภายหน้า และยินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินฝากทีม่ อี ยูใ่ นบัญชีเพื่อชาระค่าหุน้ รายเดือน และหรือชาระ
หนี้ทม่ี ตี ่อสหกรณ์
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ หักเงินค่าหุน้ และหรือชาระหนี้ต่อสหกรณ์ทข่ี า้ พเจ้าต้องส่งชาระ
ต่อสหกรณ์จากบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี………..…………………………….
ชือ่ บัญชี………………….……………………………สาขา……………………
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯหักเงินค่าหุน้ และหรือชาระหนี้ต่อสหกรณ์ ทีข่ า้ พเจ้าต้องส่งชาระต่อ สหกรณ์ฯ
จาก นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................... เลขทะเบียนสมาชิก ................................
ข้อ 6. เมือ่ ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
ออมทรัพย์
สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด ทุกประการ
(ลงชือ่ )…………………………………………….ผูส้ มัคร
(…………………………………………….) ตัวบรรจง

การรับรองสมาชิกสมทบ
1. กรณีผสู้ มัครสมาชิกสมทบบรรลุนิตภิ าวะแล้ว ให้มสี มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
เป็นผูร้ บั รอง จานวน 2 คน
2. กรณีผสู้ มัครสมาชิกสมทบยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ให้บดิ า หรือมารดาทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา จากัด เป็นผูร้ บั รอง จานวน 1 คน

คารับรองของสมาชิก (คนที่ 1)
เขียนที…
่ ………………………………………
วันที…
่ …………………………………………
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....………………………………...………………………….…………….......
เลขทะเบียนสมาชิก…………………….…………......ตาแหน่ง............................................................................................
สังกัดหน่วยงาน โรงเรียน…………………………………………………………กิง่ อาเภอ/อาเภอ..........................................
จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรองว่า นาย / นาง / นางสาว .................……………….............................................ทีไ่ ด้แสดงไว้
ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ทัง้ ผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อบังคับ ข้อ 49
และสมควรเข้า
เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)…………………………………………….ผูร้ บั รอง (คนที่ 1)
(…………………………………………….) ตัวบรรจง

คารับรองของสมาชิก (คนที่ 2)
เขียนที…
่ ………………………………………
วันที…
่ …………………………………………
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .....………………………………...……………………………….……….......
เลขทะเบียนสมาชิก…………………….……..…........ตาแหน่ง............................................................................................
สังกัดหน่วยงาน โรงเรียน…………………………………………กิง่ อาเภอ/อาเภอ.....……………….....................................
จังหวัดนครราชสีมา ขอรับรองว่า นาย / นาง / นางสาว .....……………………………........................................................
ทีไ่ ด้แสดงไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ทัง้ ผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อบังคับ ข้อ 49
และสมควรเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)…………………………………………….ผูร้ บั รอง (คนที่ 2)
(…………………………………………….) ตัวบรรจง

ทะเบียนสมาชิ กสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ชื่อ.……………………………… นามสกุล………………………………เลขทะเบียนสมาชิก .........................
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่......... ในคราวประชุมครัง้ ที่ ……./……………………
เมือ่ วันที่ ..……....................................…… ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวนเงิน
………… .………..….บาท
(………………………….................................) เมือ่ วันที่ …..……………………………….................
ถือหุน้ ครัง้ แรก
จานวนเงิน……………......…....บาท (….……….................................………………..) เมือ่ วันที…
่ …………………….....
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)………………………………………สมาชิกสมทบ (ผูส้ มัคร)
(…………………………………….) ตัวบรรจง
(ลงชื่อ)………………………………………พยาน ผูร้ บั รอง (คนที่ 1)
(…………………………………….) ตัวบรรจง
(ลงชื่อ)………………………………………พยาน ผูร้ บั รอง (คนที่ 2)
(…………………………………….) ตัวบรรจง

จึงได้

หนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือน
เพื่อชาระค่าหุน้ รายเดือน
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
(กรณี ให้หกั ร่วมกับบัญชีเงิ นเดือนของสมาชิ กสหกรณ์ )
เขียนที…
่ ……………………………………….
วันที…
่ ………………………………………….
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ข้าพเจ้า นาย/ นาง / นางสาว …………………………….................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา จากัด เลขทะเบียนสมาชิก................สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน..............……….
กิง่ อาเภอ / อาเภอ.....................................จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์.....…...................มีความประสงค์และยินยอม ให้
สหกรณ์ฯเรียกเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน ของสมาชิกสมทบเป็นรายเดือน จากข้าพเจ้า
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. .........................................................................................
2. .........................................................................................
3. .........................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ).................................................................... ผูใ้ ห้คายินยอม
(.................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................... พยาน (ผูส้ มัครสมาชิกสมทบ คนที่ 1)
(.................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................... พยาน (ผูส้ มัครสมาชิกสมทบ คนที่ 2)
(.................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................... พยาน (ผูส้ มัครสมาชิกสมทบ คนที่ 3)
(.................................................................)

หนังสือยิ นยอมให้ธนาคารหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากเพื่อชาระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
เขียนที่…………………………..……..……………
วันที่…………………………………
เรี ยน ผู้จดั การธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา………………………………..

ข้ าพเจ้ า………………………………………………..เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท……………………………
ชื่อบัญชี……………………………………………………..……เลขที่บญ
ั ชี 
---
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที่ ……………………….หมูท่ ี่…………………ถนน/ตรอก/ซอย……………………………….…………..
ตาบล………………………….อาเภอ…………………………..…..จังหวัด………………..……….รหัสไปรษณีย์……………..
โทรศัพท์ ……………………………….โดยข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้ างต้ นเพื่อชาระค่าหุ้น และหนี ้สิน (ถ้ ามี )
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด ตามหนังสื อสัญญาเงินกู้สามัญ เลขที่ …………………………….……..…….…
ลงวันที่………………………….วงเงินกู้………………………………..(……………………………………..……………………………………..)

และชาระเงินอื่นตามภาระผูกพัน ให้ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด ตามจานวนที่ปรากฏใน
รายละเอียดที่ธนาคารได้ รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด เป็ นประจาทุกเดือนไปจนกว่าภาระ ผูกพัน
ที่มีอยู่จะเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ธนาคารเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการดังกล่าวโดยหักจากบัญชี เงิน
ฝากของข้ าพเจ้ าเช่นกัน
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามข้ อความข้ างต้ นนัน้ หากปรากฏในภายหลังว่าจานวนเงินที่ สหกรณ์ฯ
แจ้ งแก่ธนาคารนันไม่
้ ถกู ต้ อง และธนาคารได้ ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามจานวนเงินนันแล้
้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะ
ดาเนินการเรี ยกร้ องเงินจานวนดังกล่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด โดยตรง ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าขอสละ
สิทธิในการเรี ยกร้ อง หรื อฟ้องร้ องให้ ธนาคารชดใช้ เงินที่ธนาคารได้ หกั โอนจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามรายละเอียดที่ธนาคารได้ รับ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
กรณีเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากที่กล่าวข้ างต้ นได้ เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ให้ หนังสือยินยอมฉบับนี ้ คงมีผล
ใช้ บงั คับสาหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ได้ เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้ ด้วยทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าตลอดไป โดยให้ มีผลใช้ บังคับทันทีนบั ตังแต่
้
วันทา
หนังสือฉบับนี ้ จนกว่าข้ าพเจ้ าจะมีหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นอย่างอื่น แจ้ งให้ ธนาคารทราบพร้ อมกับหนังสือยินยอมจากสหกรณ์
ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………..……………………..ผู้ให้ คายินยอม
(……………..……………………..)
สาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด

รับรองลายมือชื่อผู้ให้ คายินยอม
ลงชื่อ…………………………………….
(………………………………….)
ประทับตราสหกรณ์ฯ

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจของธนาคารตรวจสอบ
(โปรดประทับตราธนาคาร)

ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับรองลายมือชื่อ
(………………………………….)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา…………………………………

สิ ทธิ ประโยชน์ ที่สมาชิ กสมทบ
จะได้รบั จากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
1. สามารถถือหุน้ ไว้กบั สหกรณ์ไม่เกิน จานวนเงิน 1,000,000 บาท (ชาระรายเดือนได้ตงั ้ แต่
100 บาท และสามารถซือ้ หุน้ เพิม่ เมือ่ ใดก็ได้แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
2. ฝากเงินไว้กบั สหกรณ์ได้ทุกประเภท วงเงินฝากทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 10,000,000 บาท
3. มีสทิ ธิ ์กูเ้ งินไม่เกินร้อยละ 100 ของทุนเรือนหุน้ ทีส่ มาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์
4. ได้รบั เงินปนั ผลและเงินเฉลีย่ คืน ตามมติทป่ี ระชุมใหญ่อนุ มตั ิ
5. มีสทิ ธิรบั บริการทางวิชาการจากสหกรณ์
6. มีสทิ ธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี
7. หรืออื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด


