เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน

2

ฉบับ

-สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน

1

ฉบับ

-เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

จานวน

1

ฉบับ

-สลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบัน (E-money)

จานวน

1

ฉบับ

-คาสั่งบรรจุตตงงตั้งเริ่มปิิบตั ิราชการ รรือ สาเนา กพ

จานวน

1

ฉบับ

-สาเนารน้าบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า

จานวน

1

ฉบับ

-ผลการทาตบบทดสอบผงานระบบออนไลน์ (รน้าตรกทีม่ ีผลคะตนน)

จานวน

1

ฉบับ

-รนังสือรับรองการเป็นพนักงานครูจากต้นสังกัด (สารรับ ทต.รรือ อบต.) จานวน

1

ฉบับ

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รรือ สาเนาบัตรข้าราชการ

จานวน

1

ฉบับ

-สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน

1

ฉบับ

-เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

จานวน

1

ฉบับ

-ใบรับรองตพทย์จากโรงพยาบาล (รัฐ/เอกชน) อายุไมงเกิน 1 เดือน

จานวน

1

ฉบับ

-สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

จานวน

1

ฉบับ

(สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนรรือสาเนาสูติบตั ร)

จานวน

1

ฉบับ

(สาเนาทะเบียนบ้าน)

จานวน

1

ฉบับ

-เอกสารของผู้รับผลประโยชน์

รมายเรตุ ผูร้ บั ผลประโยชน์สามารถระบุได้มากกวงา 1 คน

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

เอกสารยื่นพร้อมใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
1. สาเนาบัตรประจาตัว
(2 ฉบับ)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
(1 ฉบับ)
3. รลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือน (e-money)
(1 ฉบับ)
5. คาสั่งบรรจุตตงงตั้งฯ
(1 ฉบับ)
6. รน้าบัญชีธนาคารทีเ่ งินเดือนเข้า (1 ฉบับ)

เขียนที…่ …..………………..………………………..
วันที่………………………….…………..…………………………
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสรกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว..................................นามสกุล................................................
เกิดวันที่ ................. เดือน .....................................พ.ศ. ...................................

เลขประจาตัวประชาชน

----

- ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภูมิลาเนา)
บ้านเลขที่...............รมูงที่..........ชื่อรมูงบ้าน................................................ ตรอก/ซอย............................................
ตาบล/ตขวง...........................................อาเภอ/เขต........................................จังรวัด...........................................................
รรัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................
- ที่อยู่ที่ทางาน ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................
เลขที่..................รมูงที่............ชื่อรมูงบ้าน................................................ ตรอก/ซอย..............................................
ตาบล/ตขวง...........................................อาเภอ/เขต.............................................จังรวัด......................................................
รรัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์ (ที่ทางาน)...............................................

- ที่อยู่จดั ส่งเอกสาร (โปรดทาเครื่องรมาย √ ในกลงองสีเ่ รลี่ยม)

 สงงไปตามที่อยูงตามทะเบียนบ้าน
 สงงไปตามที่อยูงที่ทางาน
 สงงไปตามที่อยูงที่ด้านลงางนี้
บ้านเลขที่................รมูงที่...........ชื่อรมูงบ้าน.............................................. ตรอก/ซอย............................................
ตาบล/ตขวง.........................................อาเภอ/เขต....................................จังรวัด.............................................
รรัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์ (บ้าน)...............................................

- โทรศัพท์มือถือ(สาหรับรับ SMS)........................................ E-Mail Address……………………..…………….........……
- วันที่บรรจุตตงงตั้งเข้าปิิบัติงาน วันที่................. เดือน .............................................พ.ศ. ..............................
ตาตรนงงปัจจุบัน ..............................................................................................................................................................
- ชื่อคูงสมรส (ถ้ามี)................................................................................................................................................................
ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสรกรณ์ฯนี้โดยตลอดตล้ว เร็นชอบในความมุงงรมายของสรกรณ์ฯจึงขอ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสรกรณ์ฯ ตละขอใร้ถ้อยคาเป็นรลักฐานดังตงอไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีอายุ…….........……ปี (วัน / เดือน / ปีเกิด……...………..……………) น้ารนัก...................ก.ก.
สงวนสูง……………… ซ.ม. นับถือศาสนา………………….………………กลุงมเลือด…………………………………….……..

-2ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็น  ข้าราชการประจา  ลูกจ้างประจา ซึ่งได้รับเงินได้รายเดือนประจา
สังกัดรนงวยงาน รรือโรงเรียน……………..………..……………………………ในตาตรนงง……………………..…………………….......
ตาบล……………………………………อำเภอ………………………...……………………..จังรวัดเชียงราย ได้รับเงินได้รายเดือน
(เงินเดือนตละเงินเพิ่มคงาครองชีพ รรือเงินทีจ่ งายควบกับเงินเดือน รรือคงาจ้างประจาซึง่ สมาชิกได้รับจากรนงวยงาน
ต้นสังกัด) จานวน …………..……………………..…………………… บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จากัด หรือ
สหกรณ์ฯ อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็นสมาชิกในสรกรณ์ฯนี้
ข้าพเจ้าขอตสดงความจานงสงงเงินคงารุ้นรายเดือน
ตงอสรกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ…………………………….บาท (ไมงน้อยกวงาร้อยละ 2.00 ของเงินได้รายเดือน)
เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อที่ 5 ตตงถ้าจะตสดงความจานงสงงสูงกวงาอัตราที่การนดไว้ ก็ยงอมเป็นการดี
ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอตถลงรายการรนี้สนิ ทั้งรมดซึ่งข้าพเจ้ามีอยูงดังตงอไปนี้ (ตสดงข้อความละเอียดของ
ตตงละราย คือ ชือ่ รนงวยงานของเจ้ารนี,้ วันทีเ่ ป็นรนี,้ จานวนรนีส้ ินตัง้ ตตงตรก, อัตราดอกเบี้ยร้อยละตงอปี,
รลักประกันที่ใร้ไว้, จานวนเงินต้นคงเรลือ, จานวนดอกเบี้ยค้างชาระตละเป็นรนีส้ ินเพื่อการใด ใร้ครบถ้วนทุกราย)
…………….…………………………………………………….………………..………………………………………….………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสรกรณ์ฯ เพื่อชาระรนี้สินซึง่ ข้าพเจ้า
มีอยูงดังกลงาวใน ข้อ 5. นั้น จานวน…………….……………………….……….บาท
ในกรณีที่มีรนี้สินอยูง ตตงไมงประสงค์จะกู้เพื่อชาระรนีส้ ินนั้น รรือขอกู้น้อยกวงาจานวนรนี้สนิ นั้นข้าพเจ้า
ขอชี้ตจงเรตุผลดังตงอไปนี้ ……………………………………………………………….……………………..……………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….…………
ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมตละร้องขอใร้ผู้บังคับบัญชา รรือเจ้ารน้าทีผ่ ู้จาง ยเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบรมายจากสรกรณ์ฯ โปรดรักเงินจานวนเงินสะสมรายเดือนตละจานวน
เงินงวดชาระรนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องสงงตงอสรกรณ์ฯนั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจงาย เพื่อสงงตงอสรกรณ์ฯด้วย
ข้อ 8. ข้าพเจ้าสัญญาวงา ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงใร้ขา้ พเจ้าเป็นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทัง้ ชาระคงาธรรมเนียมตรกเข้า ตละเงินคงารุ้นรายเดือนครั้งตรกตงอสรกรณ์ฯใร้เสร็จ
ภายในวันซึ่งคณะกรรมการดาเนินการจะได้การนด การชาระเงินจานวนดังกลงาวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมตละร้องขอใร้
ปิิบัติตามความใน ข้อ 7. ด้วย
ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก จะปิิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับตละมติของสรกรณ์ฯทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………..……………………………………
(……………………………….……………………….)
ผูส้ มัคร

หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบรู ณ์ในวันที่สมัคร
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ทะเบียนสมาชิก
ชื่อ……………………................…………………………….…… อายุ……........……ปี
สัญชาติ……………….…….
รับเข้าเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที…่ ....……ในการประชุมครั้งที่…....…/……….…………..
วันที่……………………………………………………………….……………..ชาระคงาธรรมเนียมตรกเข้าตละคงารุ้นรายเดือนครัง้ ตรก
วันที่…………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปิิบัติตามข้อบังคับของสรกรณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อใร้ไว้เป็น
สาคัญ ตงอรน้าพยาน
ลายมือชื่อสมาชิก………………………………………………………………
(……………………………….……………………….)
ลายมือชื่อพยาน………………………………………..……………………..
(………………………………….…………………….)
ลายมือชื่อพยาน…………………………………………….…………………
(…………………………………….………………….)

บันทึกการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เจ้ารน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

รัวรน้าฝ่าย/รองผู้จัดการฝ่าย

 ได้ตรวจสอบเอกสารตล้ว
 มีคุณสมบัติครบถ้วน
มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
 รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
 เร็นควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

(ลงชื่อ) ............................................. (ลงชื่อ) .......................................
เจ้ารน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ
.........../............./.............
............/.............../...................

ผู้จัดการ
 รับทราบ การรับเข้าเป็นสมาชิก
สมทบ
 เร็นควรนารายชื่อเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(ลงชื่อ) .......................................
.........../............./.............

เอกสารประกอบ
1.สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.ใบสาคัญการเปลี่ยน ชื่อ- สกุล (ถ้ามี)
5.ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลฉบับจริง
6.สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านผูร้ บั ผลประโยชน์

เมื่อท่านสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
แล้วภายในสามเดือน หากท่านไม่สมัคร
เป็ นสมาชิกสมาคมฯถือว่าท่านสละสิทธิ์

ใบสมัคร
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
402 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.(053)703438
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ..............

ข้าพเจ้าผูส้ มัคร (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................อายุ.............ปี
เลขประจาตัวประชาชน
เกิดวันที่...................เดือน............................................พ.ศ. ....................คูส่ มรสชื่อ......................................................................
(1) ดารงตาแหน่ง หรือ ปฏิบตั ิหน้าที่…………………………………………………………………………………….…………..
และเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เลขที่สมาชิก……………………………………………..….………
(2) ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่..................หมูท่ ี่...........ชื่อหมูบ่ า้ น...................................................ถนน...........................................
ตาบล(แขวง)................................อาเภอ...................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
โทรศัพท์บา้ น.......................................................มือถือ.........................................ที่ทางาน..............................................
(3) สถานที่ปฏิบตั ิงาน/ชื่อหน่วยงาน............................................................อาเภอ(เขต)...............................จังหวัด.................
โทรศัพท์ (ที่ทางาน)....................................E-mail..............................................................................................................
ประสงค์ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฯ โดยยินดีปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ และขอชาระเงินดังนี ้
ก.
ค่าสมัคร
จานวน 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
ข.
ค่าบารุง
จานวน 50 บาท/ปี (ห้าสิบบาทถ้วน)
ค.
เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า
จานวน 100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
รวมทัง้ สิน้
250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงราย จากัด มีความประสงค์สมัครเป็ นสมาชิก และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
(ลงชื่อ )....................................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................................)
สาหรับเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผูส้ มัคร
( ) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
( ) ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน และ
( ) ชาระเงินค่าสมัคร และเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าแล้ว
ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่
(......................................................)

มติที่ประชุม
ชุดที่.......ครัง้ ที่.......วันที่......เดือน..................พ.ศ. ..............
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