ใบสมัครเข้ ำเป็ นสมำชิก

แนบ - สำเนำบัตรประชำชน/ข้ ำรำชกำร
- สำเนำทะเบียนบ้ ำน
- สลิปเงินเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จำกัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขียนที่
.
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)
.
อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
.
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถือ
.
ได้รับทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์น้ ี โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึงขอสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ
ปี (เกิดวันที่
)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ น  ข้าราชการ พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานพิเศษ
ตาแหน่ง
แผนก
ภาควิชา/กอง
สังกัด คณะ/สานักงาน
โทรภายใน
ได้รับเงินได้รายเดือน
บาท
สถานภาพ  โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง
(กรณี สมรส คู่สมรสชื่อนาย/นาง
)
ข้อ 3. ข้ ำพเจ้ ำมิได้ เป็ นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ อื่น
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกในชั้นนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าถือหุ ้นรายเดือนต่อสหกรณ์
ในอัตราเดือนละ
บาท
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั ต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอียดของแต่ละราย
คือ ชื่อและสานักของเจ้าหนี้ วันเป็ นหนี้ จานวนหนี้ สิ นตั้งแต่แรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี หลักประกันที่ให้ไ ว้
จานวนต้นเงินคงเหลือ จานวนดอกเบี้ยค้างชาระ และเป็ นหนี้เพือ่ การใด ให้ครบถ้วนทุกรายการ)

(1) เงินเดือนเมื่อหักเงินสะสมสาหรับข้าราชการออกแล้ว
(2) อย่างน้อ ยต้อ งเป็ นไปตามอัตราซึ่ งกาหนดในข้อ บังคับข้อ 10 ตามที่กาหนดใช้ในระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ว่าด้วยการถือ หุ ้นแต่ถ ้าจะแสดงความจานงสู งกว่าอัตราที่กาหนด (โดยไม่มีเศษของสิ บบาท)
ก็ยอ่ มเป็ นการดี

-2ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์ เพือ่ ชาระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้า
มีอยูด่ งั กล่าวในข้อบังคับ ข้อ 18 นั้น เป็ นจานวน
บาท
ในกรณี ที่มีหนี้ สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ พื่อชาระหนี้ สินนั้น หรื อขอกูน้ ้อยกว่าจานวนหนี้ สิน
นั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้
ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจานวนเงินสะสมรายเดือนจานวนเงินงวดชาระ
หนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพือ่ ส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิ ก ทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและเงินสะสมรายเดือ นครั้งแรกต่อ สหกรณ์ ให้เสร็ จภายใน
วันที่ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการจะได้กาหนดการชาระเงินดังกล่ าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตาม
ความในข้อ 43 ด้วย
ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ
(

)
ผูส้ มัคร

คำรับรองของผู้บังคับบัญชำในตำแหน่ งไม่ ต่ำกว่ ำหัวหน้ ำแผนก
(ถ้ ำผู้สมัครเป็ นข้ ำรำชกำรในตำแหน่ ง ไม่ ต่ำกว่ ำหัวหน้ ำแผนกก็ไม่ ต้องมีผู้รับรอง)
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

.
.

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)
.
ตาแหน่ง
แผนก
ภาควิชา/กอง
.
สังกัด คณะ/สานักงาน
โทรภายใน
.
ขอรับ รองว่า ตามความรู ้เห็ น ของข้าพเจ้า และตามที่ ขา้ พเจ้าได้สอบสวนข้อ ความ ซึ่ งผูส้ มัค ร
ได้แ สดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้ เป็ นความจริ งทุก ประการทั้งผูส้ มัค รเป็ นผูม้ ี ล ัก ษณะถู ก ต้อ งที่ กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 37 และสมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ได้

(

)
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัคร

