โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
เอกสารประกอบ :
 1. สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร(ไม่หมดอายุ)
 2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
 3. สาเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนผลประโยชน์
 4. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
 5. สาเนาทะเบียนสมรส (คู่สมรส)
 6. อื่นๆ ......................................................

เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ……………………….

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
เขียนที่……………………………
วันที่……………………………………………

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)….………………………….……………………………..………….…อายุ…………….ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด……………………………… เลขที่บัตรประชาชน -    -    - -
ที่อยู่ปจั จุบัน อยู่บ้านเลขที…
่ ………..…….หมู่ท…
ี่ …ถนน………………………..………ตาบล………………..………………
อาเภอ……………………………….……..จังหวัด……………….……………..……. รหัสไปรษณีย์ ………………………….
โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ………………………………. E-Mail…………………………………………..………………………….
ได้รับทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงขอสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ และขอให้ถ้อยคาเป็นหลักฐานดัง ต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีสัญชาติไทย สถานภาพ  โสด  สมรส ชื่อคู่สมรส................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็น  บิดา/มารดา  คู่สมรส  บุตร  อื่นๆ....................................... ของสมาชิกสหกรณ์
ชือ่ -สกุล(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... สมาชิกเลขที่ .......................
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงความจานง ดังนี้
 ขอชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก (สมัครครั้งแรก 50 บาท สมัครครัง้ ต่อไป 100 บาท)
 ขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ จานวน................ หุ้น (หุ้นละ 10 บาท)

เป็นเงิน…………………….บาท (ไม่น้อยกว่า 100 บาท)
 ขอเปิดบัญชีเงินฝาก……………………………. รายละเอียดปรากฏตามหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ตามเอกสารแนบท้ายนี้
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมนาส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน และหรือเงินงวดชาระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ย เมื่อได้รับแจ้งจากสหกรณ์

โปรดพลิกหน้าต่อไป

-2ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก และจะดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงิน สะสมค่าหุ้นรายเดือนตามจานวนที่ระบุไว้ในใบสมัคร
หรือไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์ได้กาหนดให้เสร็จภายในวันที่คณะกรรมการดาเนินการได้กาหนดการชาระจานวนเงินดังกล่าวนี้
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และมติของสหกรณ์ทุกประการ
ข้อ 9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….ผู้สมัคร
(………………….…………………………..)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------คารับรองของสมาชิกสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เขียนที…
่ …………………………………….
วันที…
่ …………………………………………………..
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………สมาชิ กเลขทะเบี ย นที่ …………
ตาแหน่ง………………………………… สังกัด……………………………… อาเภอ………………………….. ขอรับรองว่า
ตามข้อความผู้สมัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้
ในข้อบังคับของสหกรณ์และสมควรรับเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์
ลงชื่อ……………………………………….สมาชิกผู้รับรอง
(…………………………………………..)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที…
่ …………………………………………………..
เรียน คณะกรรมการดาเนินการ
ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า
 คุณสมบัติและเอกสารประกอบของผู้สมัครเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………
จึงเห็นควรนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ลงชื่อ……………………………………….ผู้จัดการ
(…………………………………………..)

มติคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ....... ครั้งที่ ............ วันที่........../......................
 อนุมัติ

 ไม่อนุมัติ

ให้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้

 อื่นๆ ....................................................

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
เขียนที่………………………………………………..…………….วันที…
่ ……….เดือน…………………….พ.ศ. …………..
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………….…………..อายุ…………………….ปี
เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   -  สมาชิกสหกรณ์เลขที่…………...………….
ปัจจุบัน ที่อยู่เลขที่………………หมู่ที่……….……..ตาบล……………………..อาเภอ……………………………
จังหวัด……………………….………โทรศัพท์ที่ติดต่อได้…………………………………..
ข้าพเจ้าขอทาหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก ขอแสดงเจตนาแต่งตั้ง
ผู้รับผลประโยชน์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) เป็นผู้รับเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยเงินฝากหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
2) ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด นาเงินผลประโยชน์ข้างต้นหักลบกลบหนี้ที่
ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯก่อน ทั้งยินยอมให้สหกรณ์ฯ กันเงินดังกล่าวไว้เป็นประกันหนี้ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ค้าประกัน
3) เมื่อดาเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นแล้ว ส่วนที่เหลือ ขอมอบให้บุคคลที่มีชื่อดังต่อไปนี้
เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ระบุ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัวประชาชน ความสัมพันธ์

ที่อยู่

ให้ได้รับสัดส่วน
(ร้อยละ)

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………………..ผู้ทาหนังสือ/ผู้เขียน/ผูพ้ ิมพ์
(……………………………………..)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้ทาหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ทาหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้จริง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นพยาน
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(……………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………พยาน
(…………..…………………………)

หมายเหตุ : 1. ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับโอนประโยชน์ จานวน 1 ชุด
2. พยานต้องไม่เป็นผู้เขียน/ผู้พิมพ์ในหนังสือฉบับนี้

ใบยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีของสมาชิกสมทบโดยสมาชิกหลักเป็นผู้กรอก
( เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครสมาชิกสมทบเป็น บุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก )
เขียนที่.....................................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ........................................................................................................
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น เชี ย งใหม่ จ ากั ด เลขที่ ส มาชิ ก ................................
ขอท าหนั ง สื อ ยิ นยอมให้ ส หกรณ์อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการส่ ว นท้ องถิ่ น เชี ย งใหม่ จ ากั ด หั ก เงิ น ได้ ร ายเดื อ น
ของข้ าพเจ้า เพื่ อช าระเงิ นค่ าหุ้น เงิ นกู้ เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็ บเงินจากสมาชิก สมทบ
ชื่อ-สกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) .....................................................................................เลขที่สมาชิก.................
ตามยอดเรีย กเก็ บ ประจาเดือนที่ส หกรณ์ ฯ เรีย กเก็ บ จนกว่าข้าพเจ้าจะแจ้ง สหกรณ์ฯ เป็นลายลัก ษณ์อัก ษร
ให้สหกรณ์ยกเลิกการหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า

ลงชื่อ...............................................................................สมาชิกผู้ให้คายินยอม
(..........................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(................................................................)

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

คารับรองของผู้อานวยการกองคลัง / หัวหน้าส่วนการคลัง
ข้าพเจ้า ……………..………………..………………………………ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง /หัวหน้าส่วนการคลัง
สัง กัด ...........…………….……………… อ าเภอ………………………จั ง หวั ด ………………………….. รั บ ทราบ
การยิ น ยอมข้ า งต้ น และทราบดี ว่ า ข้ า พเจ้ า ต้ อ งมี ห น้ า ที่ ใ นการหั ก เงิ น ณ ที่ จ่ า ยของสมาชิ ก สมทบดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่ จากัด แจ้งให้ทราบ พร้อมมีหน้าที่รวบรวมเงินส่งให้สหกรณ์ฯ
ภายในวันสิ้นเดือน เป็นประจาทุกเดือน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)………….............……………………….ผู้อานวยการกองคลัง
(………………………………………………...)

