0………………

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

เขียนที่………………………………………………………………
วันที่……………………………………………………………….…
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
ข้าพเจ้า…………………………………..….……………นามสกุล.………………….………………………ตั้งบ้านเรือนอยู่
เลขที่…….…….…ถนน………………..………..ตําบล……………….……..…….อําเภอ…………………………..…….จังหวัดนครราชสีมา
ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์นี้โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์จึงขอสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และขอให้ถ้อยคําเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้ามีอายุ…...........………ปี (วัน เดือน ปี เกิด…………………………………………………..….…)
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการหรือทํางานประจําตําแหน่ง……………….………………………………….……
สังกัด/โรงเรียน…………………………………………….…………อําเภอ………………………….………….………….จังหวัดนครราชสีมา
สังกัด..............................................................................................อัตราเงินเดือน…………………………….………………บาท
โดยได้รับคําสั่งย้ายมาจากโรงเรียน...................................................อําเภอ..............................จังหวัด.............................
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ประเภทเครดิตสหกรณ์อื่น ไม่ว่ามีความรับผิดชนิดจํากัด
หรือไม่จํากัด
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิก ในชั้นนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงส่งเงินสะสมรายเดือนต่อ
สหกรณ์ในอัตราเดือนละ………………………..……บาท
ข้อ ๕. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมด ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ดังต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอียด
ของแต่ละรายชื่อ ชื่อ และสํานักของเจ้าหน้าที่ วันเป็นหนี้, จํานวนหนี้สินตั้งแต่แรก, อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี,
หลักประกันที่ให้ไว้, จํานวนต้นเงินคงเหลือ, จํานวนดอกเบี้ยค้างชําระ และเป็นหนี้สินเพื่อการใด ให้ครบถ้วนทุกราย)
(๑) ……………………………………………………………………………………………………
(๒) ……………………………………………………………………………………………….……
ข้อ ๖. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์ เพื่อชําระหนี้สินซึ่ง
ข้าพเจ้ามีอยู่ดังกล่าวในข้อ ๕. นั้น เป็นจํานวนเงิน…………………………………….บาท
ในกรณีที่มีหนี้สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อชําระหนี้สินนั้น หรือขอกู้น้อยกว่าจํานวนหนี้สิน
นั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๗. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือน และจํานวน
เงินงวดชําระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ข้อ ๘. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดําเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้า
จะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทั้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสมรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็จ
ภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะได้กําหนด การชําระเงินจํานวนดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้
ปฏิบัติตามความในข้อ ๗. ด้วย

 อย่างน้อยต้องเป็นไปตามอัตราซึ่งกําหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ ๕. แต่ถ้าจะแสดงความจํานงส่งสูงกว่าอัตราที่กําหนด
ไว้ (โดยไม่มีเศษของสิบบาท) ก็ย่อมเป็นการดี.
ข้อ ๙. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก จะปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ทกุ ประการ
…………………………………..…………
(…………………………………………..)
ผู้สมัคร
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่……………………………………
วันที่……………………………………………………
ข้าพเจ้า…………………………………………………ตําแหน่ง………………………………………………
สัง กั ด /โรงเรี ย น……………………………………………………………….ขอรับ รองว่ า ตามความรู้ เ ห็น ของข้ า พเจ้า และตามที่
ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึ่งผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มี
ลักษณะถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๓๑ และสมควรเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ได้.
…………………………………….
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
ความเห็นของกรรมการดําเนินการประจําหน่วย

ทะเบียนสมาชิก

เขียนที่……………………….….….
วันที่……………………………………….
ข้ า พเจ้ า …………………………………………………..
ตําแหน่ง…………………………………………………………...………
สังกัด/โรงเรียน…………………………………………………………..…
ขอรั บ รองว่ า ตามความรู้ เ ห็ น ของข้ า พเจ้ า และตามที่
ข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ ซึ่งผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบ
สมัครข้างบนนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครเป็นผู้มี
ลักษณะถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ
๓๑ และสมควรเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์นี้ได้

ชื่อ…………………………………………………..………………………
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 0……………………………..……….……
รับเข้าเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมครั้งที่
วันที่
ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินสะสมหุ้นรายเดือนครั้ง
แรก วันที่

……………………………………
กรรมการดําเนินการประจําหน่วย

ข้ าพเจ้ายิ นยอมผู กพั น ตนในอั นที่จะต้องปฏิบัติต าม
ข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สําคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อสมาชิก..……………….………..
ลายมือชื่อพยาน……………………………
ลายมือชื่อพยาน……………………………
เจ้าหน้าที่รับสมัคร…………………………..

ข้อมูลสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จํากัด
เจ้าหน้าที่กรอก 

เลขทะเบียนสมาชิก
วันที่อนุมตั ิเป็ นสมาชิก

วันที่เริ่ มต้นการเรี ยกเก็บ
สะสมค่าหุน้ รายเดือน ๆ ละ (บาท)

สมาชิกกรอก 
ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี เกิด…………………………………………………….. ……………………………………………
สภานะภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่………………………………………………………….……………………….…
บัตรข้าราชการเลขที่………………………………………………………………………………………….……
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี……………………………………………………………………………………….……
ที่อยูป่ ั จจุบนั ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์………………………………………………มือถือ………………………………………………..…..
สังกัด/โรงเรี ยน………………………………………………………………………………………………..…..
ตําแหน่ง…….………………………………………………………………………………………………….…..
อัตราเงินเดือน (บาท)……………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………………..
(……………………………………………..)
ตําแหน่ง…………………………………………..
....กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อสิ ทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง….
กรุ ณาแนบหลักฐานพร้ อมรับรองสํ าเนาถูกต้ อง 1. สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือนล่าสุ ด 1 ฉบับ

หนังสือยิ นยอมให้ธนาคารหักเงิ นจากบัญชีเงิ นฝากเพื่อชําระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
เขียนที่…………………………..……..……………
วันที่…………………………………
เรี ยน ผูจ้ ดั การธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขา………………………………..
ข้าพเจ้า………………………………………………..เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท……………………………
ชื่อบัญชี………………………………………………….………………..……เลขที่บญั ชี
- ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่………………………….หมู่ที่…………………ถนน/ตรอก/ซอย……………………………….…………..
ตําบล…………………………….อําเภอ…………………………..…..จังหวัด………………..……….รหัสไปรษณี ย…
์ …………..
โทรศัพท์…………………………………….โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้นเพื่อชําระค่าหุ ้น
และหนี้ สินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จํากัด ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญ เลขที่…………….…ลง
้ ……………………………..(…………………………………………………………..)
วันที่……………………..……วงเงินกู…
และชําระเงิ น อื่ น ตามภาระผูกพัน ให้แ ก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ามัญ ศึ ก ษาจัง หวัด นครราชสี ม า จํา กัด ตามจํานวนที่ ป รากฏใน
รายละเอี ยดที่ ธนาคารได้รับจากสหกรณ์ออมทรั พย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จํากัด เป็ นประจําทุ กเดื อนไปจนกว่าภาระ
ผูกพันที่มีอยูจ่ ะเสร็ จสิ้ น ทั้งนี้ ขา้ พเจ้ายินยอมให้ธนาคารเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนี ยมที่เกิดขึ้นจากการดําเนิ นการดังกล่าวโดยหักจาก
บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเช่นกัน
ในการหักเงิ นจากบัญ ชี เงิ นฝากของข้าพเจ้าตามข้อความข้างต้นนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงิ นที่
สหกรณ์ฯ แจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนเงินนั้นแล้ว ข้าพเจ้า
ตกลงที่จะดําเนินการเรี ยกร้องเงินจํานวนดังกล่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จํากัด โดยตรง
ทั้งนี้
ข้าพเจ้าขอสละสิ ทธิ ในการเรี ยกร้ อ ง หรื อฟ้ องร้ องให้ธนาคารชดใช้เงิ นที่ ธ นาคารได้หักโอนจากบัญ ชี เงิ นฝากของข้าพเจ้าตาม
รายละเอียดที่ธนาคารได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จํากัด
กรณี เลขที่บญั ชีเงินฝากที่กล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ให้หนังสื อยินยอมฉบับนี้ คงมี
ผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ดว้ ยทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าตลอดไป โดยให้มีผลใช้บงั คับทันทีนบั ตั้งแต่ วัน
ทําหนังสื อฉบับนี้ จนกว่าข้าพเจ้าจะมีหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นอย่างอื่น แจ้งให้ธนาคารทราบพร้อมกับหนังสื อยินยอมจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จํากัด
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………..……………………..ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(……………..……………………..)
สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จํากัด

รับรองลายมือชื่อผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
ลงชื่อ…………………………………….
(………………………………….)
ประทับตราสหกรณ์ฯ

สําหรับเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจของธนาคารตรวจสอบ
(โปรดประทับตราธนาคาร)

ลงชื่อ…………………………………….ผูร้ ับรองลายมือชื่อ
(………………………………….)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขา……………………

