ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากัด
สาหรับเจ้าหน้าที่ :รหัสหน่ วยงาน ............................................

เลขสมาชิก

เลขที่รบั เรื่ อง .............................................
วันที่รบั เรื่ อง ................................................
เจ้าหน้าที่รบั เรื่ อง.........................................
วันที่ ................ เดื อน ......................... พ.ศ. ....................

เรี ยน คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชกระทรวงศึ กษาธิ ก าร จากัด
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ จากัด โดยตลอดแล้ว และเห็ นชอบในความ
มุ่งหมายของสหกรณ์ จึ งขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก และขอให้ถอ้ ยคาหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนตัว :ชื่ อ ................................................................................................. นามสกุล .........................................................................................
เกิ ดวันที่ .................................................................. ....................... อายุ ............................................. ปี
เลขประจาตัวประชาชน 
สถานภาพ  โสด  หม้าย  หย่า  สมรส
คู่สมรสชื่ อ ................................................................................ .............. ปั จจุบนั อยู่บา้ นเลขที่ ...................................... หมู่ที่ ...............
ซอย ............................................................. ถนน ........................................................... ตาบล/แขวง .................................................
อาเภอ/เขต ............................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณี ย์ .................................
โทรศัพท์ ...................... ........................................................... โทรศัพท์เคลื่ อนที่ .....................................................................................
ข้อมูลการทางาน :ปั จจุบนั ทางานเป็ น  ข้าราชการ
 ลูกจ้างประจา
 พนักงานราชการ
สัญญาจ้างเลขที่ ............... วันที่เริ่ ม .............................. วันที่ส้ ิ นสุด ...........................
 พนักงานมหาวิ ทยาลัย สัญญาจ้างเลขที่ ............... วันที่เริ่ ม .............................. วันที่ส้ ิ นสุด ....................... ....
 อื่ น ๆ ............................................................................................................................. ...................................
ตาแหน่ ง ..................................................................... ..............................
อัตราเงิ นเดื อน ....................................................... บาท ส่งค่าหุน้ เดื อนละ ................................ หุน้ .............................................. บาท
สังกัด กอง/คณะ ......................... ................................................ กรม/มหาวิ ทยาลัย ............................................................................
โทรศัพท์ ...................................................................................... โทรสาร ..............................................................................................
ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่ได้เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น หากสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ จากัด ตรวจสอบแล้ว
พบว่าข้าพเจ้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น โดยข้าพเจ้ ายิ นดี จะปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ ของคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ จากัด ทุกประการ และขอแถลงรายการหนี้ สิ นทัง้ หมดซึ่ งข้าพเจ้ามีอยู่ดงั ต่อไปนี้
(1) ..................................................... ............................................................................................................................. .......................
(2) ..................................................................................................... ....................................................................................................
ถ้าข้าพเจ้าเป็ นสมาชิ ก ข้าพเจ้ายิ นยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิ นเงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้าหักจานวนเงิ นค่าหุน้ แ ละ
จานวนเงิ นงวดชาระหนี้ ซึ่ งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้นจากเงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย และจะปฏิ บตั ิ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ทกุ ประการ
ลงชื่ อ ..................................................... ผูส้ มัคร
(................................................ ..)

โปรดพลิ กหน้าต่อไป

-2คารับรองของสมาชิ ก :-

เขี ยนที่ .................................................................................

คนที่ 1 ข้าพเจ้า .............................................................................................. .............. สมาชิ กเลขที่ .................................................
สังกัด ............................................................................................ ขอรับรองว่า ผูส้ มัครได้แสดงข้อมูลและหลักฐานการสมัครสมาชิ ก
เป็ นจริ งทุกประการ ทัง้ นี้ ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์และสมควรรับเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
ลงชื่ อ ......................................................... ผูร้ บั รอง
(.....................................................)
.............../..................../................
คนที่ 2 ข้าพเจ้า ............................................................................................................ สมาชิ กเลขที่ .................................................
สังกัด ................... ......................................................................... ขอรับรองว่า ผูส้ มัครได้แสดงข้อมูลและหลักฐานการสมัครสมาชิ ก
เป็ นจริ งทุกประการ ทัง้ นี้ ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์และสมควรรับเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
ลงชื่ อ ......................................................... ผูร้ บั รอง
(.....................................................)
.............../..................../................
เอกสารประกอบการพิจารณา : สาเนาใบรับรองเงิ นเดื อน/ค่าจ้าง (เดื อนปั จจุบนั )
 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/
พนักงานมหาวิ ทยาลัย หรื อ บัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ที่สมรส)
 สาเนาทะเบียนหย่า หรื อ สาเนาใบมรณะบัตร
 สาเนาสัญญาจ้างการทางานสาหรับพนัก งานราชการ หรื อ พนักงานมหาวิ ทยาลัย
รายละเอี ยดการถื อหุน้ รายเดื อน :เงิ นได้รายเดื อน (บาท)
เกิ นกว่า 5,000 ถึ ง 10,000
เกิ นกว่า 10,000 ถึ ง 15,000
เกิ นกว่า 15,000 ถึ ง 20,000
เกิ นกว่า 20,000 ขึ้ นไป

ถื อหุน้ รายเดื อน (หุน้ )
50
70
90
100

