ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
เขียนที่……………………………………....……
วันที่………….เดือน……………………พ.ศ…………….
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว ) ……………………………..……นามสกุล……………………………
เลขที่ธนาคารกรุ งไทย ( จังหวัดมุกดาหาร ) ……………………………………….…..เลขประจาตัวประชาชน
……………………………….ที่อยู่บา้ น………….เลขที่…………….หมู่ที่………..…..ถนน..……………..
ตาบล………………..อาเภอ……………….จังหวัด…………………..เบอร์โทร............................................
ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ฯ จึงสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าอายุ…………ปี ( เกิดวันที่…….…เดือน……...………………..….พ.ศ…..……..… )
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างซึ่งได้เงินเดือนประจา สังกัด ( สสจ. / สสอ. / รพ. )
………………………………………ตาแหน่ง……………………………………..ได้รับเงินเดือนและเงินเพิ่ม
จ่ายควบกับเงินเดือน……………………บาท ( ………………………………………………………… )
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ในขั้นนี้ขา้ พเจ้าขอแสดงความจานงส่ งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์
ในอัตราเดือนละ………………...บาท ( มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท ) อัตราการออมอย่างต่าต้องเป็ นไปตามอัตรา
ซึ่งกาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน แต่ถา้ จะแสดงความจานงสู งกว่าอัตราที่กาหนดไว้ก็ได้
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ ดังต่อไปนี้ ( แสดงข้อความรายละเอียด
ของแต่ละราย คือชื่อและสานักงานของเจ้าหนี้ วันที่เป็ นหนี้ จานวนหนี้สินตั้งแต่แรก อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี หลักประกันที่ให้ไว้ จานวนเงินต้นคงเหลือ จานวนดอกเบี้ยค้างชาระและเป็ นหนี้สินเพื่อการ
ใดให้ครบทุกราย )
1. ……………………………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………………...
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินสหกรณ์เพื่อชาระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่
ดังกล่าวในข้อ 5. เป็ นจานวน…………………….บาท (………………………………….……… )
ในกรณี ที่มีหนี้สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ พื่อชาระหนี้สินนั้น หรื อขอกูน้ อ้ ยกว่าจานวนหุ้นในนั้น
ข้าพเจ้าขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
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ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจานวนเงินค่าหุ้นรายเดือน และจานวนเงินงวด
ชาระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์ นั้น จากเงินรายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพื่อส่ งต่อสหกรณ์
ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกได้ และเมื่อได้จด
ทะเบียนสหกรณ์น้ ีแล้ว ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทั้งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่า
หุ้นตามข้อบังคับต่อสหกรณ์
ให้เสร็ จภายในวันที่สิ้นเดือนที่คณะกรรมการดาเนินการได้กาหนดชาระ
จานวนเงินดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 7 ด้วย
ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ์
ทุกประการ
( ลงชื่อ )…………………………………………………...
( ……………………………………………….. )
ผูส้ มัคร
คำรับรองของคณะกรรมกำรหรื อสมำชิก
เขียนที่…………………………………………....
วันที่………เดือน…………..………….พ.ศ……...………
ข้าพเจ้า……………………………………………. กรรมการ / สมาชิก สหกรณ์ฯ ทะเบียน
สมาชิกเลขที่ …………….. ขอรับรองว่าข้อความซึ่งผูส้ มัครที่แสดงไว้ขา้ งบนนี้เป็ นจริ งทุกประการ และเป็ นผู ้
มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์ทุกประการ สมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์

( ลงชื่อ ) …………………………………………………
( ……………………………………………… )
ผูร้ ับรอง

เลขที่

ทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สานักงานเลขที่..-.....หมู่....-....ถนนวิวิธสุรการ
ตาบล/ แขวง มุกดาหาร

ประเภทสมาชิก
 สามัญ
 สมทบ

อาเภอ / เขต เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร/โทรสาร 042-633587

ข้ าพเจ้ า..................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................................สัญชาติ................... เพศ  ชาย หญิง
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  อื่นๆ ............................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ----
อาชีพ  ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้ างประจา  อื่น ๆ .............................................
ตาแหน่ ง......................................................... ได้ รับเงินเดือน / ค่าจ้ าง เดือนละ...............................บาท
สถานที่ทางาน.................. ................................................เลขที่........หมู่ที่...........ถนน...........................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์...............................เบอร์โทรศัพท์.......................................มือถือ.......................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน....................................................... เลขที่...........หมู่ที่...........ถนน.......................
ตาบล / แขวง.............................................อาเภอ / เขต.......................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์...................................เบอร์ โทรศัพท์...................................
สถานที่สะดวกในการติดต่ อ...............................................................................................เลขที่...........
หมู่ที่.........ถนน.................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์............................เบอร์ โทรศัพท์..............................................
มือถือ...................................
วันที่เข้ าเป็ นสมาชิก..............................................................

ลายมือชื่อสมาชิก.....................................................................
(.............................................................................)
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดถ่ ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้ าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องแนบมาจานวน 1 ชุด

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
เขียนที่……………………………………....……
วันที่………….เดือน……………………พ.ศ…………….
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้ าพเจ้ า ( นาย/นาง/นางสาว ) ……………………………..……นามสกุล……………………………
เลขที่ธนาคารกรุงไทย ( จังหวัดมุกดาหาร ) ……………………………………….…..เลขประจาตัวประชาชน
……………………………….ที่อยู่บ้าน………………………………….เลขที่…………….หมู่ที่………..…..
ถนน………………..……………..ตาบล…………..……………………..อาเภอ………….………………….
จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์…....………………..ได้ ทราบข้ อความ
ในข้ อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ ว เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ ฯ จึงสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์และขอให้ ถ้อยคาเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าอายุ…………ปี ( เกิดวันที่…….…เดือน……...………………..….พ.ศ…..……..… )
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าเป็ น ลูกจ้ างซึ่งได้ เงินเดือนประจา ตาแหน่ง.............................................................
สังกัด ( สสจ./สสอ./รพ.)……………………………………..…….…...ได้ รับเงินเดือนและเงินเพิ่มจ่ายควบกับ
เงินเดือน……………บาท ( …………………...……………… )
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าเป็ น บิดา / มารดา / สามี ของสมาชิกสามัญ (นาย / นาง/นางสาว )
..........................................................................................เลขที่สมาชิกสหกรณ์....................................
ดารงตาแหน่ง……………………………………………สังกัด…………………………………………………
ที่อยู่...................................................................................................เบอร์ โทรศัพท์................................
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
ข้ อ 5. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก ในขันนี
้ ้ข้ าพเจ้ าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อ
สหกรณ์ในอัตราเดือนละ…………...บาท ( มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท ) อัตราการออมอย่างต่าต้ องเป็ นไปตาม
อัตราซึ่งกาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน แต่ถ้าจะแสดงความจานงสูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ ก็ได้ หุ้นแรกเข้ าครัง้ แรก
ไม่ต่ากว่า 1,000.-บาท
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่า ถ้ าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้ ข้าพเจ้ าเป็ นสมาชิกได้ และเมื่อได้
ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกสหกรณ์นี ้แล้ ว ข้ าพเจ้ าจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทังช
้ าระค่าธรรมเนียมแรก
เข้ าและเงินค่าหุ้นตามข้ อบังคับต่อสหกรณ์ ให้ เสร็จภายในวันที่สิ ้นเดือนที่คณะกรรมการดาเนินการได้ กาหนด
ชาระจานวนเงินดังกล่าว ข้ าพเจ้ ายินยอมและขอร้ องให้ ปฏิบตั ิตามความในข้ อ 7 ด้ วย

-2ข้ อ 7. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก
ทุกประการ

จะปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ

ระเบียบการ

และมติของสหกรณ์

( ลงชื่อ )…………………………………………………...
( ……………………………………………….. )
ผู้สมัคร

คำรับรองของผู้บังคับบัญชำและสมำชิก
เขียนที่…………………………………………....
วันที่………เดือน…………..………….พ.ศ……...………

( ลงชื่อ ) …………………..………………………………………
( ………………………………………………………… )
ผู้รับรอง ( สมาชิก )

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………
( …………………………….…………………………… )
ผู้รับรอง ( สมาชิก )

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………
( ………………………………………………………… )
ผู้บงั คับบัญชา
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความซึ่งผู้สมัครที่แสดงไว้ ข้างบนนี ้เป็ นจริ งทุกประการ และเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับสหกรณ์ทุกประการ สมควรเข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์

เลขที่

ทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สานักงานเลขที่..-.....หมู่....-....ถนนวิวิธสุรการ
ตาบล/ แขวง มุกดาหาร

ประเภทสมาชิก
 สามัญ
 สมทบ

อาเภอ / เขต เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร/โทรสาร 042-633587

ข้ าพเจ้ า..................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ................................................สัญชาติ................... เพศ  ชาย หญิง
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  อื่นๆ ............................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ----
อาชีพ  ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้ างประจา  อื่น ๆ .............................................
ตาแหน่ ง......................................................... ได้ รับเงินเดือน / ค่าจ้ าง เดือนละ...............................บาท
สถานที่ทางาน.................. ................................................เลขที่........หมู่ที่...........ถนน...........................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์...............................เบอร์โทรศัพท์.......................................มือถือ.......................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน....................................................... เลขที่...........หมู่ที่...........ถนน.......................
ตาบล / แขวง.............................................อาเภอ / เขต.......................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์...................................เบอร์ โทรศัพท์...................................
สถานที่สะดวกในการติดต่ อ...............................................................................................เลขที่...........
หมู่ที่.........ถนน.................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต..............................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................เบอร์ โทรศัพท์............................มือถือ...................……
วันที่เข้ าเป็ นสมาชิก..............................................................
ลายมือชื่อสมาชิก.....................................................................
(.............................................................................)
หมายเหตุ ผู้สมัครโปรดถ่ ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้ าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องแนบมาจานวน 1 ชุด

