เลขสมาชิก…………………..
เลขประจําตัว………………..

ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
-----------------------------เขียนที…
่ ………………………….…………
วันที…
่ ………..เดือน……………..……….พ.ศ...………..….
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย กระทรวงคมนาคม จํากัด
ขาพเจา…………………………………….……..……อยูบานเลขที…
่ ………..…..หมูที่……….
ถนน………………………..แขวง/ตําบล…………………………เขต/อําเภอ……………………..……..
จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย…
 ……………………..โทรศัพท………………………..……..
ไดทราบขอความในขอบังคับของสหกรณโดยตลอดแลว เห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอ
สมัครเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ และขอใหถอยคําเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจามีอายุ………..ป (วัน เดือน ปเกิด)………………………………………..………
ขอ 2 ขาพเจาเปนพนักงานราชการ
ตําแหนง……………………............……....
สังกัด/กรม………………………………......กอง/สํานัก……..………………….…..……
ฝาย……………………………………….....งาน……..……..……………………....…...
ไดรับเงินไดรายเดือน…………………….บาท เงินเพิ่ม…………………………บาท
ประเภทการรับเงิน

ธนาคาร

เงินสด

สพว.

ขอ 3 ขาพเจามิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน
ขอ 4 ในชัน้ นี้ ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุน รายเดือนตอสหกรณ ในอัตราเดือนละ
……………..หุน เปนเงิน……………………………….บาท (มูลคาหุนละ 10 บาท)

-2ขอ 5 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบ ขาพเจายินยอมใหกระทรวงคมนาคมหักจํานวนคาหุน
รายเดือน และจํานวนเงินงวดชําระหนี้จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอให
สหกรณดวย
ขอ 6 ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการตกลงใหขาพเจาเปนสมาชิกสมทบได
ขาพเจาจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ ทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงิน
คาหุน ตามขอบังคับตอสหกรณใหเสร็จภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะได
กําหนดการชําระจํานวนเงินดังกลาวนี้ ขาพเจายินยอมใหปฏิบัติตามความใน ขอ 5 ดวย
ขอ 7 ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ
ทุกประการ
ขอ 8 ขาพเจาขอรับรองวาขอความซึ่งไดแสดงไวในใบสมัครเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) …………………………………….. ผูสมัคร
(…………………………………….)

คํารับรองของผูบังคับบัญชา
(ผูสมัครตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป ไมตองมีผูรับรอง)
เขียนที…
่ ……………….……………………
วันที…
่ ….….เดือน……………..…………พ.ศ………………
ขาพเจา…………………………………………….ตําแหนง……………………………………..
สังกัด………………...………………..ไดตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครขางตนแลว ขอรับรองวาเปน
ความจริง และผูสมัครมีคุณสมบัติตรงตามขอบังคับสหกรณ ขอ 46/2 สมควรเขาเปนสมาชิกสมทบ
ของสหกรณนี้ได
(ลงชื่อ) ………………………………………...
(…………………………………….…)
ตําแหนง………………………………………...
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หนังสือใหความยินยอมของคูสมรสของสมาชิกสมทบ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
เขียนที…
่ …………………………………….
วันที…
่ ……….เดือน…………………………..พ.ศ………….
ขาพเจา……………………………………………ยินยอมให……………………………………
สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที…
่ ………………….ซึ่งเปนคูส มรสของขาพเจาทํานิติกรรมอันเปนการจัดการ
สินสมรสของขาพเจาและคูสมรสกับสหกรณออมทรัพย กระทรวงคมนาคม จํากัด ทั้งที่ไดทําไวแลวและ
หรือที่จะทําขึน้ ในวันหนึ่งวันใดภายหนาไดตลอดไป จนกวาขาพเจาจะบอกเลิกเปนหนังสือตอสหกรณ
(ลงชื่อ) …………………………………………………
(……………………………………………….)
ผูใหความยินยอม (คูสมรส)
(ลงชื่อ) …………………………………………………
(……………………………………………….)
พยาน
(ลงชื่อ) ………………………………………………….
(………………………………………………..)
พยาน
หมายเหตุ 1. ใหคูสมรสของสมาชิกสมทบที่ทํานิติกรรมกับสหกรณ ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม
2519 เปนตนมาใหความยินยอมเปนหนังสือดวย ถาไดสมรสโดยชอบดวย
กฎหมายกอนวันที่ 16 ตุลาคม 2519 และเปนผูมีอํานาจการจัดการสินบริคณฑ
ของคู ส มรสอยู แ ล ว ก อ นวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2519 ทั้ ง ถื อ ได ว า เป น ผู จั ด การ
สินบริคณฑแตฝายเดียว ก็ใหถือวาคูสมรสของสมาชิกสมทบนั้น ไดยินยอมให
สมาชิกสมทบจัดการสินสมรสแลว โดยไมจําเปนตองทําหนังสือใหความยินยอม
อีก เวนแตคูสมรสจะไดบอกเลิก
2. พยานควรเปนสมาชิกของสหกรณเดียวกัน

สหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
หนังสือระบุตัวผูมสี ิทธิไดรับคืนคาหุนและผลประโยชนตางๆ เมื่อสมาชิกสมทบถึงแกกรรม
เขียนที่.................................................
วันที่............เดือน.................................พ.ศ............
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
ขาพเจา.................................................................ตําแหนง.................................................
สังกัด/ฝาย....................................สวน/กอง/สํานัก.....................................กรม.................................
หมายเลขสมาชิกสมทบ......................ปจจุบันขาพเจามีฐานะเปนพนักงานราชการ
เปนสมาชิกสมทบ สอ.คค. เมื่อวันที่...................เดือน............................................พ.ศ.....................
ขอแสดงเจตนาโดยหนังสือนี้วา เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม ขาพเจาขอมอบเงินคาหุน และผลประโยชนตางๆ
อันพึงจะไดรับจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด ใหแก
อันดับที่ 1 ชื่อ............................................เกี่ยวของเปน....................ไดรับสวนแบง........สวน
อันดับที่ 2 ชื่อ............................................เกี่ยวของเปน....................ไดรับสวนแบง........สวน
อันดับที่ 3 ชื่อ............................................เกี่ยวของเปน....................ไดรับสวนแบง........สวน
ลงชื่อ ...........................................ผูแสดงเจตนา
(.............................................)
ลงชื่อ ...........................................พยาน
(.............................................)
ลงชื่อ ...........................................พยาน
(.............................................)

สหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
ทะเบียนสมาชิกสมทบ
ชื่อ............................................................อายุ..............ป สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่.......................
รับเขาเปนสมาชิกสมทบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม ชุดที.่ .....ครั้งที่...........
เมื่อวันที่.........................ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรก วันที.่ ....................
ขาพเจายิน ยอมผูกพัน ตนในอันที่จ ะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณฯ
ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยาน
ณ วันที.่ ....................................................
ลายชื่อสมาชิกสมทบ..........................................................
(........................................................)
ลายชื่อสมาชิกรับรอง..........................................................
(........................................................)
ลายชื่อสมาชิกรับรอง..........................................................
(........................................................)

วันที่
ขณะแรกเขา

ตําแหนงและสังกัด

ลายมือชื่อเจาหนาที่

หมายเหตุ

................................................
................................................
................................................
………………………………….
………………………………….
………………………………….

……………………….
.................................
.................................
.................................
……………………….
……………………….

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

เงินไดรายเดือน
เฉพาะ
รวมทั้งเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
(บาท)
(บาท)

วันที่
ขณะแรกเขา

เงินคาหุน
รายเดือน
(บาท)

ลายมือชื่อ
เจาหนาที่

หมายเหตุ

................................ .................. ...................... ...................... ....................
................................ .................. ....................... ...................... ....................
................................ .................. ....................... ...................... ....................

รายการตําบลที่อยู
รับแจงวันที่
ขณะแรกเขา

ตําบลที่อยู
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ลายมือชื่อเจาหนาที่
..............................
..............................
..............................
..............................
…………………….

หมายเหตุ
……………….
……………….
……………….
……………….
………………..

การลาออกจากสหกรณ
ออกจากสหกรณเพราะเหตุ.................................................................ตั้งแตวันที่.................................
มติคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม ชุดที.่ ...............ครั้งที่..................วันที่..................................
สหกรณแจงใหทราบตามหนังสือที่..........................ลงวันที่.................................

ลงชื่อ............................................
(..........................................)
กรรมการและเลขานุการฯ

