ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
เขียนที่........................................................
วันที่.....................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ชัยภูมิ จากัด
ข้ าพเจ้ า.......................................................................ตังบ้
้ านเรื อนอยู่ที่..................................................
ตาบล..........................................อาเภอ........................................จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์...................................
ได้ ทราบข้ อความในข้ อบังคับของสหกรณ์นี ้โดยตลอดแล้ ว และขอให้ ถ้อยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑. ข้ าพเจ้ ามีอายุ............................ปี (เกิดวันที่......................................................)
เลขประชาชน
(แนบสาเนาทะเบียนบ้ านซึง่ เจ้ าตัวรับรองสาเนาถูกต้ อง)
ข้ อ ๒. ข้ าพเจ้ าเป็ นข้ าราชการ หรื อ ทางานประจาในตาแหน่ง..................................................................
สังกัดหรื อโรงเรี ยน........................................................................อาเภอ..........................................จังหวัดชัยภูมิ
ได้ รับเงินได้ รายเดือน (เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จา่ ยควบกับเงินเดือน)..............................................บาท หรื อ
* ข้ าพเจ้ าเป็ นสมาชิกคุรุสภา และทางานประจาในตาแหน่ง......................................................................
โรงเรี ยน................................................................อาเภอ................................จังหวัดชัยภูมิ ได้ รับเงินได้ รายเดือน
(เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จา่ ยควบกับเงินเดือนรวมทังเงิ
้ นอุดหนุน)..............................................บาท ในจานวนนี ้เป็ น
เงินอุดหนุน...........................บาท
ข้ อ ๓. ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ ๔. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เข้ าเป็ นสมาชิก ข้ าพเจ้ าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตรา
............................................บาท
ข้ อ ๕. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก ข้ าพเจ้ ายินยอมและขอร้ องให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินได้
รายเดือนของข้ าพเจ้ า เมื่อได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนและจานวนเงินงวดชาระ
หนี ้ซึง่ ข้ าพเจ้ าต้ องส่งต่อสหกรณ์ จากเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า ณ ที่จา่ ยเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ข้ อ ๖. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่า ถ้ าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ ข้าพเจ้ าเข้ าเป็ นสมาชิกได้ ข้ าพเจ้ าจะลง
ลายมื อชื่อในทะเบียนสมาชิก ทัง้ ชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ าและเงินค่าหุ้นรายเดือนครัง้ แรกต่อสหกรณ์ ให้ เสร็ จ
ภายในวันซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ จะได้ กาหนดการชาระเงินจานวนดังกล่าวนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมและขอร้ องให้
ปฏิบตั ติ ามความในข้ อ ๕ ด้ วย
ข้ อ ๗. ถ้ าข้ าพเจ้ าเป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับ ระเบียบและมติของสหกรณ์ทกุ ประการ
..........................................
ผู้สมัคร
*สาหรับสมาชิกคุรุสภาซึง่ ทางานประจาโรงเรี ยนเอกชน

คายินยอมของคู่สมรส
เขียนที่........................................................
วันที่.....................................................................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง....................................................คูส่ มรสของ นาย/นาง................................................
ขอให้ ความยินยอมในการทานิตกิ รรมกู้เงิน หรื อค ้าประกันเงินกู้ซงึ่ นาย/นาง............................................................
ได้ ทาไว้ กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จากัด เต็มจานวนเงินในสัญญาทุกฉบับที่ได้ ทาขึ ้น หากเกิดความเสียหาย
ข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบเอง
ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ คายินยอม
ลงชื่อ......................................................พยาน

คารั บรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่........................................................
วันที่.....................................................................
ข้ าพเจ้ า.................................................................ตาแหน่ง............................................. .....................
สังกัด.......................................................................ขอรับรองว่า ตามความรู้เห็นของข้ าพเจ้ า และตามที่ข้าพเจ้ า
ได้ สอบสวนข้ อความ ซึ่งผู้สมัครได้ แสดงไว้ ในใบสมัครข้ างบนนี ้ เป็ นความจริงทุกประการ ทังผู
้ ้ สมัครเป็ นผู้มีลกั ษณะ
ถูกต้ องตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ ๓๑ และสมควรเข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ได้
.................................................
ผู้บงั คับบัญชาของผู้สมัคร
ข้ อ ๓๒ -ผู้สมัครระดับ ๕ ขึ ้นไป ไม่ต้องมีผ้ รู ับรอง
-ผู้สมัครสังกัดโรงเรี ยนเอกชนให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต หรื อผู้จดั การ หรื อผู้บริ หารสถานศึกษารับรอง
-เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ให้ ผ้ จู ดั การรับรอง
-พนักงาน ส.ส.ช. ให้ หวั หน้ าสานักงานรับรอง

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่
-รับเข้ าเป็ นสมาชิกตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่.......................
-ประชุมครัง้ ที่....................วันที่...............................................ได้ เลขทะเบียนสมาชิก.......................
-ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นรายเดือนครัง้ แรกวันที่..............................................................
ลงชื่อ...................................................เจ้ าหน้ าที่
(.................................................)

เอกสารการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ

ข้ าราชการครู
ใบสมัครสมาชิก
สลิปเงินเดือนล่าสุด รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชา
สาเนา ก.พ.7 รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานราชการ สัญญาจ้างรับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชา
สาเนาบัตร-สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
สาเนาบัตร-สาเนาทะเบียนบ้าน-ใบสมรสของคู่สมรส 1 ชุด
อายุไม่เกิน 55 ปี บริ บูรณ์ (ในวันสมัคร)

เอกสารการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
องค์ การปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
ใบสมัครสมาชิก
สลิปเงินเดือนล่าสุด รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชา
หนังสื อรับรอง ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์สามัญ
สาเนา ก.พ.7 รับรองโดยปลัดอบต.หน่วยงานที่สงั กัด
สาเนาบัตร-สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
สาเนาบัตร-สาเนาทะเบียนบ้าน-ใบสมรสของคู่สมรส 1 ชุด
บรรจุครบ 2 ปี
อายุไม่เกิน 50 ปี บริ บูรณ์ (ในวันสมัคร)

เอกสารการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
โรงเรียนเอกชน
ใบสมัครสมาชิก
สลิปเงินเดือนล่าสุด รับรองโดยผูบ้ งั คับบัญชา
หนังสื อรับรอง ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์สามัญ
ใบประกอบวิชาชีพครู
คาสัง่ บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู โรงเรี ยนเอกชน(สัญญาจ้าง)
สาเนาบัตร-สาเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
สาเนาบัตร-สาเนาทะเบียนบ้าน-ใบสมรสของคู่สมรส 1 ชุด
บรรจุครบ 2 ปี
อายุไม่เกิน 50 ปี บริ บูรณ์ (ในวันสมัคร)

