ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญ

ชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่.........................

สมาชิกเลขที.่ .................................
วันอนุมตั ิ .............................................
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที.่ ........ /........... ครั้งที่ ........./...........

ใบสมัครเป็ น สมาชิกสามัญ

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสามัญ
1.สาเนาบัตรข้าราชการ /บัตรประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3สลิปเงินเดือน 1 เดือนการเงินต้นสังกัด
รับรอง
4.หนังสื อรับรองไม่เป็ นสมาชิก สอ.ครู
กาฬสิ นธุ์
5.สาเนา ก.พ.7

เขียนที่...................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ. ..........................

เรี ยน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสิ นธุ์ จากัด
ข้าพเจ้า..............................................................................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่.....................หมู่ที่...................................
ถนน.............................ตาบล...........................อาเภอ...........................จังหวัด........................... โทรศัพท์มือถือ.........................................
ได้รับทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้วเห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
1.ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสิ นธุ์ จากัด ประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ
2. ข้าพเจ้ามีอายุ....................ปี (เกิดวันที่.....................เดือน.....................พ.ศ. .....................) เลขที่บตั รประชาชน
- วันออกบัตร.......................วันบัตรหมดอายุ..........................ออกให้โดย.............................
3. ข้าพเจ้าเป็ น ข้าราชการ ลูกจ้าง ตาแหน่ง...............................................วันเริ่มบรรจุวนั ที.่ ......................................
สังกัด................................................เขต (1/ 2/ 3) โรงเรี ยน.............................................ตาบล.............................อาเภอ.........................
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ รหัส................โทรศัพท์.................................. ได้รับเงินเดือน.............................บาท เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มที่
จ่ายควบกับเงินเดือนเมื่อหักเงินสะสมสาหรับข้าราชการออกแล้ว............................. บาท รวมเป็ นจานวน .............................. บาท
4. ข้าพเจ้ามิได้เข้าเป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ไม่วา่ จะมีความรับผิดชอบชนิดจากัด หรื อไม่จากัด
5. ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกในชั้นนี้ขา้ พเจ้าขอแสดงความจานงเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์ ในอัตรา .................................. บาท
หรื อพร้อมที่ถือหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์น้ ี
6. ข้าพเจ้าขอแสดงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั ต่อไปนี้ (แสดงข้อความรายละเอียดของแต่ละรายชื่อและสานัก
เจ้าหนี้ วันเป็ นหนี้ จานวนหนี้สินตั้งแต่แรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี หลักประกันที่ให้ไว้ จานวนเงินต้นคงเหลือ และเป็ นหนี้เพือ่ การ
ใดให้ครบถ้วน)
1)......................................................................................................................................................................
2)......................................................................................................................................................................
7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักเงินสะสมรายเดือนและจานวนเงินงวดชาระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์น้ นั
จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย
8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ทั้งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินสะสมรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ ให้เสร็ จภายในวันที่ซ่ ึงคณะกรรมการดาเนินการจะได้กาหนด
การชาระจานวนดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 6 ด้วย
9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับและมติของสหกรณ์ทุกประการ
10. หากสหกรณ์ ฯ พบภายหลังจากการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกแล้ว หากไม่เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ฯ คณะกรรมการดาเนินการ สงวนสิ ทธิ์ในอานาจหน้าที่ถอนทะเบียนสมาชิกนั้นออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
กาฬสิ นธุ์ จากัด นับจากมีมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(ลงชื่อ) ..................................................................................
(....................................................................) ผูส้ มัคร
/หน้า 2 ...................

หน้า 2 (ด้านหลัง)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่............................................................
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.........................................................................................ตาแหน่ง.....................................................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่........................โรงเรี ยน ................................................ขอรับรองว่า ความเห็นของข้าพเจ้าและตามที่ขา้ พเจ้าได้
สอบสวนข้อความ ซึ่งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ หมวด 5 สมาชิก และสมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์น้ ีได้
หมายเหตุ หากผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าระดับ 7 (ค.ศ.2) หรื อไม่ต่ากว่าระดับวิทย
ฐานะชานาญการก็ ไม่ ต้องมีผู้รับรอง

(ลงชื่อ) ....................................................................
(....................................................................)
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัคร
.................................................................................................................................................................................................................

ทะเบียนสมาชิก
ชื่อ.........................................................................อายุ...................... ปี สมาชิกทะเบียนเลขที่ ...................................
รับเข้าเป็ นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุมครั้งที่............................วันที่...............................
เดือน............................................ พ.ศ.......................................... ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ รายเดือนครั้งแรก
วันที่...............................เดือน.....................................พ.ศ................................
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อสมาชิก.............................................................
ลายมือชื่อพยาน................................................................
ลายมือชื่อพยาน................................................................
....................................................................................................................................................................................

การถือหุ้นรายเดือน
เงินเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
เกินกว่า 30,001 บาทขึ้นไป

การถือหุ้นรายเดือน
1,000 บาท
1,200 บาท
1,400 บาท
1,700 บาท
2,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (ประเภทสมาชิก สามัญ)
1.สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน ผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ผูส้ มัคร
3.หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุ ด ของผูส้ มัคร(รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นที่)
4.หนังสื อรับรองไม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จากัด
------------------------------------------------------------------------------สมาชิกสามัญ สมาชิกสหกรณ์น้ ี คือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ ชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ก. เป็ นข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา หรื อลูกจ้างประจา หรื อลูกจ้างชัว่ คราว หรื อพนักงานราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ ์ เขต 1
เขต 2 เขต 3
ข. เป็ นข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา หรื อลูกจ้างประจา หรื อลูกจ้างชัว่ คราว หรื อพนักงานราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ค. เป็ นข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา หรื อลูกจ้างประจา หรื อลูกจ้างชัว่ คราว หรื อพนักงานราชการ หรื อพนักงานจ้าง หรื อพนักงานในหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ง. เป็ นบุคคลากรสังกัดสานักงานส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ ์
จ. เป็ นข้าราชการและบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ฉ. เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสิ นธุ ์ จากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (ประเภทสมาชิก สามัญ)
1.สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน ผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ผูส้ มัคร
3.หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุ ด ของผูส้ มัคร(รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นที่)
4.หนังสื อรับรองไม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จากัด
------------------------------------------------------------------------------สมาชิกสามัญ สมาชิกสหกรณ์น้ ี คือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ ชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชาระค่าหุ น้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
ก. เป็ นข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา หรื อลูกจ้างประจา หรื อลูกจ้างชัว่ คราว หรื อพนักงานราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ ์ เขต 1
เขต 2 เขต 3
ข. เป็ นข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา หรื อลูกจ้างประจา หรื อลูกจ้างชัว่ คราว หรื อพนักงานราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ค. เป็ นข้าราชการครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา หรื อลูกจ้างประจา หรื อลูกจ้างชัว่ คราว หรื อพนักงานราชการ หรื อพนักงานจ้าง หรื อพนักงานในหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ง. เป็ นบุคคลากรสังกัดสานักงานส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ ์
จ. เป็ นข้าราชการและบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสิ นธุ ์
ฉ. เจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสิ นธุ ์ จากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดี งาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสมาชิก สามัญ ( กรณีโอน)
1.สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน ผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ผูส้ มัคร
3.หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุ ด ของผูส้ มัคร (รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นที่)
4.หนังสื อรับรองไม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จากัด
5.หนังสื อจากต้ นสั งกัดสหกรณ์ เดิม แจ้ งขอโอนระหว่ างสหกรณ์ พร้ อมรายละเอียดอายุการเป็ นสมาชิ ก หุ้น หนี้
รายละเอียด การส่ งชาระหนี้สหกรณ์เดิม เดือนละเท่าไหร่
6.หนังสื อรับรองการชาระเงินย้อนหลัง 12 เดือน จากต้ นสั งกัดสหกรณ์เดิม (ผู้จัดการรับรองสาเนา)
7.หนังสื อรับรองหนี้ ธนาคารออมสิ น และ ธนาคารทีม่ ีภาระหนีป้ ัจจุบัน

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสมาชิก สามัญ ( กรณีโอน)
1.สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน ผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ผูส้ มัคร
3.หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุ ด ของผูส้ มัคร (รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นที่)
4.หนังสื อรับรองไม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จากัด
5.หนังสื อจากต้ นสั งกัดสหกรณ์ เดิม แจ้ งขอโอนระหว่ างสหกรณ์ พร้ อมรายละเอียดอายุการเป็ นสมาชิ ก หุ้น หนี้
รายละเอียด การส่ งชาระหนีส้ หกรณ์เดิม เดือนละเท่าไหร่

6.หนังสื อรับรองการชาระเงินย้อนหลัง 12 เดือน จากต้ นสั งกัดสหกรณ์เดิม (ผู้จัดการรับรองสาเนา)
7.หนังสื อรับรองหนี้ ธนาคารออมสิ น และ ธนาคารทีม่ ีภาระหนีป้ ัจจุบัน

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสมาชิก สามัญ ( กรณีโอน)
1.สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน ผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ผูส้ มัคร
3.หนังสื อรับรองเงินเดือน หรื อ สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุ ด ของผูส้ มัคร (รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นที่)
4.หนังสื อรับรองไม่ได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จากัด
5.หนังสื อจากต้ นสั งกัดสหกรณ์เดิม แจ้ งขอโอนระหว่ างสหกรณ์ พร้ อมรายละเอียดอายุการเป็ นสมาชิ ก หุ้น หนี้
รายละเอียด การส่ งชาระหนีส้ หกรณ์เดิม เดือนละเท่าไหร่
6.หนังสื อรับรองการชาระเงินย้อนหลัง 12 เดือน จากต้ นสั งกัดสหกรณ์เดิม (ผู้จัดการรับรองสาเนา)
7.หนังสื อรับรองหนี้ ธนาคารออมสิ น และ ธนาคารทีม่ ีภาระหนีป้ ัจจุบัน

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (ประเภทสมาชิกสมทบ)
1.สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน ผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ผูส้ มัคร (ทะเบียนบ้านอยูใ่ นจังหวัดกาฬสิ นธุ์)
***************************************************************************************
สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็ นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 32 (3)
(3) มีที่อยูต่ ามสาเนาทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี มีนิสยั อันดีงามเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรก
เข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (ประเภทสมาชิกสมทบ)
1.สาเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประชาชน ผูส้ มัคร
2.สาเนาทะเบียนบ้าน ผูส้ มัคร (ทะเบียนบ้านอยูใ่ นจังหวัดกาฬสิ นธุ์)
***************************************************************************************
สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็ นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 32 (3)
(3) มีที่อยูต่ ามสาเนาทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดกาฬสิ นธุ์
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี มีนิสยั อันดีงามเป็ นที่ยอมรับของสังคม
(5) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน
ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรก
เข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้

