ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญ
โอนสมาชิก

ชื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ
เจาหนาที่.........................
เจาหนาที่.........................

สมาชิกเลขที่..................................

วันอนุมัติ .............................................
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที.่ ........ /........... ครั้งที่ ........./...........

ใบสมัครเปนสมาชิกสามัญ

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสามัญ
1.สําเนาบัตรขาราชการ /บัตรประชาชน
2.สําเนาทะเบียนบาน
3สลิปเงินเดือน 1 เดือนการเงินตนสังกัด
รับรอง
4.หนังสือรับรองไมเปนสมาชิก สอ.ครู
กาฬสินธุ

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

เรียน คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ จํากัด
ขาพเจา..............................................................................ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่.....................หมูที่...................................
ถนน.............................ตําบล...........................อําเภอ...........................จังหวัด........................... โทรศัพทมือถือ.........................................
ไดรับทราบขอความในขอบังคับของสหกรณโดยตลอดแลวเห็นชอบในความมุงหมายของสหกรณ จึงขอสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สหกรณและขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี้
1.ขาพเจามีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ จํากัด ประเภทสมาชิก
สมาชิกสามัญ
โอนสมาชิกสามัญ จากสหกรณ............................................................................
2. ขาพเจามีอายุ....................ป (เกิดวันที่.....................เดือน.....................พ.ศ. .....................) เลขทีบ่ ตั รประชาชน
- วันออกบัตร.......................วันบัตรหมดอายุ..........................ออกใหโดย.............................
3. ขาพเจาเปน ขาราชการ ลูกจาง ตําแหนง...............................................วันเริ่มบรรจุวันที่.......................................
สังกัด................................................เขต.................. โรงเรียน.............................................ตําบล.............................อําเภอ.......................
จังหวัดกาฬสินธุ โทรศัพท.................................. ไดรับเงินเดือน.............................บาท เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มที่จายควบกับเงินเดือน
เมื่อหักเงินสะสมสําหรับขาราชการออกแลว............................. บาท รวมเปนจํานวน .............................. บาท
4. ขาพเจามิไดเขาเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคไมวาจะมีความรับผิดชอบชนิดจํากัด หรือไมจํากัด
5. ขาพเจาเปนสมาชิกในชั้นนีข้ าพเจาขอแสดงความจํานงเงินคาหุน รายเดือนตอสหกรณ ในอัตรา .................................. บาท
หรือพรอมที่ถือหุนตามขอบังคับของสหกรณนี้
6. ขาพเจาขอแสดงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งขาพเจามีอยูดังตอไปนี้ (แสดงขอความรายละเอียดของแตละรายชื่อและสํานัก
เจาหนี้ วันเปนหนี้ จํานวนหนี้สนิ ตั้งแตแรก อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป หลักประกันทีใ่ หไว จํานวนเงินตนคงเหลือ และเปนหนีเ้ พือ่ การ
ใดใหครบถวน)
1)......................................................................................................................................................................
2)......................................................................................................................................................................
7. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมและขอรองใหผบู ังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผจู ายเงินไดรายเดือนของ
ขาพเจา เมื่อไดรบั มอบหมายจากสหกรณ โปรดหักเงินสะสมรายเดือนและจํานวนเงินงวดชําระหนีซ้ ึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น
จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมือ่ จาย เพื่อสงตอสหกรณดวย
8. ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการตกลงใหขาพเจาเปนสมาชิก ขาพเจาจะลงลายมือชือ่ ในทะเบียนสมาชิก
ทั้งชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินสะสมรายเดือนครัง้ แรกตอสหกรณ ใหเสร็จภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะไดกําหนด
การชําระจํานวนดังกลาวนี้ ขาพเจายินยอมและขอใหปฏิบัติตามความในขอ 6 ดวย
9. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก จะปฏิบัติตามขอบังคับและมติของสหกรณทุกประการ
10. หากสหกรณ ฯ พบภายหลังจากการไดตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกแลว หากไมเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการ สงวนสิทธิ์ในอํานาจหนาที่ถอนทะเบียนสมาชิกนั้นออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยเสมา
กาฬสินธุ จํากัด นับจากมีมติ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ
(ลงชื่อ) ..................................................................................
(....................................................................) ผูสมัคร
/หนา 2 ...................

หนา 2 (ดานหลัง)

คํารับรองของผูบังคับบัญชา
เขียนที่............................................................
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ..................
ขาพเจา.........................................................................................ตําแหนง.....................................................................................
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่........................โรงเรียน ................................................ขอรับรองวา ความเห็นของขาพเจาและตามทีข่ าพเจาได
สอบสวนขอความ ซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางบนนี้ เปนความจริงทุกประการ ทัง้ ผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ หมวด 5 สมาชิก และสมควรเขาเปนสมาชิกของสหกรณนี้ได
หมายเหตุ หากผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาระดับ 7 (ค.ศ.2) หรือไมต่ํากวาระดับวิทย
ฐานะชํานาญการก็ไมตองมีผูรับรอง

(ลงชื่อ) ....................................................................
(....................................................................)
ผูบังคับบัญชาของผูสมัคร
.................................................................................................................................................................................................................

ทะเบียนสมาชิก

ชื่อ.........................................................................อายุ...................... ป สมาชิกทะเบียนเลขที่ ...................................
รับเขาเปนสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่............................วันที่...............................
เดือน............................................ พ.ศ.......................................... ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรก
วันที่...............................เดือน.....................................พ.ศ................................
ขาพเจายอมผูกพันตนในอันทีจ่ ะปฏิบตั ิตามขอบังคับของสหกรณทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลายมือชื่อสมาชิก...............................................................
ลายมือชื่อพยาน................................................................
ลายมือชื่อพยาน................................................................
....................................................................................................................................................................................

เงินเดือน
ไมเกิน 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
25,001 - 30,000 บาท
เกินกวา 30,001 บาทขึ้นไป

การถือหุนรายเดือน

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

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (ประเภทสมาชิก สามัญ)
1.สําเนาบัตรขาราชการ หรือบัตรประชาชน ผูสมัคร
2.สําเนาทะเบียนบาน ผูสมัคร
3.หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ๆ ลาสุด ของผูสมัคร (รับรองจากการเงินสนง.เขตพื้นที่)
4.หนังสือรับรองไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ จํากัด
-------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกสามัญ สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผูที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว
คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
ก. เปนขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1
เขต 2 เขต 3
ข. เปนขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ค. เปนขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานจาง หรือพนักงานในหนวยงานทางการศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
ง. เปนบุคคลากรสังกัดสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ
จ. เปนขาราชการและบุคลากรสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ
ฉ. เจาหนาที่หรือลูกจางสหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ จํากัด
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน
คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณ คนละ 100 บาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได

