ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด

สําหรับเจ้ าหน้ าที
วันทีรับเป็ นสมาชิก...................................
หมายเลขสมาชิก.....................................

เขียนที.....................................................................
วันที.......................................................................................

เรี ยน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...........................................................นามสกุล................................................อายุ................ปี
เกิดวันที...............เดือน........................................พ.ศ. ................... หมายเลขประจําตัวประชาชน........................................................
ประเภทสมาชิก ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้างประจํา ( ) พนักงานของรัฐ ( ) ลูกจ้างชัวคราว
สังกัด รพ./สสอ/........................................................... สถานทีปฏิบตั ิงาน............................................................................................
ตําแหน่ง................................................อายุราชการ..................ปี เงินเดือน......................บาท เงินประจําตําแหน่ง......................บาท
โทรศัพท์ (ทีทํางาน).....................................ต่อ............ แผนก......................................... โทรศัพท์มือถือ............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หม้าย ( ) หย่า คู่สมรสสมาชิกเลขที............... ชือ-สกุลคู่สมรส..............................................
ทีอยู่ทีติดต่ อสะดวก
บ้านเลขที.....................หมู่บา้ น........................................หมู่ท..................ซอย.................................ถนน............................................
ี
แขวง / ตําบล..................................เขต / อําเภอ .....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
โทรศัพท์บา้ น..............................................โทรศัพท์มือถือ..............................................E-mail………………………………
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์
โดยขอส่ งค่าหุน้ รายเดือนใน อัตราเดือนละ................................บาท (................................................................................)
(มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท อย่างน้อยต้องเป็ นไปตามอัตราซึงก ําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ (เอกสาร หน้า 2 ) แต่ถา้ แสดงความจํานงสู งกว่าอัตราทีก ําหนดไว้กย็ ่อมเป็ นการดี)

ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคําเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
1. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์อืน ซึ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน
2. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและขอให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีซึ งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้า เป็ นค่าหุน้ รายเดือนและยอดชําระหนีรายเดือน เท่ากับยอดทีข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์ และให้ดาํ เนิ นการ
ส่ งเงินเพือชําระสหกรณ์ฯ ต่อไป
3. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดําเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเข้าเป็ นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชือในทะเบียน
สมาชิกทังชําระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและเงินค่าหุ ้นตามข้อบังคับสหกรณ์ ให้เสร็ จภายในวันทีซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการจะได้
กําหนดชําระเงินดังกล่าวนี ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 2 ด้วย
4. ข้าพเจ้าขอตังผูร้ ับผลประโยชน์ในเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืนดอกเบีย เงินสงเคราะห์และสวัสดิการ
ต่าง ๆ รวมทังเงินสิ นไหมประกันชีวิตหรื ออุบตั ิเหตุทีสหกรณ์ ออมทรั พย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด ได้ทาํ ร่ วมกับบริ ษทั ประกันภัยและ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินหรื อสิ ทธิประโยชน์อืนใด ซึ งข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับอยู่ในขณะนี หรื อพึงมีขึนใน
ภายหน้าให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี
4.1 เมือข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ขอมอบให้สหกรณ์ ออมทรั พย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด ตามภาระผูกพันทีมี
ต่อกันไว้ ส่ วนทีเหลือขอมอบให้บุคคลผูม้ ีนามตามลําดับหรื อเงือนไขท้ายหนังสื อฉบับนี
หมายเลขบัตร
ให้ ได้ รับ
ที
ชือ-สกุล
ความสั มพันธ์
ทีอยู่
ประจําตัวประชาชน
(ร้ อยละ)

4.2 ข้าพเจ้า.......

-24.2 ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงไว้ดว้ ยว่า ถ้าการเพิกถอนหรื อเปลียนตัวผูร้ ั บโอนผลประโยชน์ของข้าพเจ้ามิได้
แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรั พย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด ก็ขอให้ถือหนังสื อตังผูร้ ั บโอนประโยชน์ฉบับนี เป็ น
สําคัญ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการและ
ขอยืนยันว่าการตังผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าได้กระทําขึนในขณะทีข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ จึ งลงลายมือชือไว้เป็ น
หลักฐาน
5. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ์ ทุกประการ
** มูลค่ าหุ้นละ 10 บาท ตามตารางข้ างล่ างนี**
เงินเดือน
จํานวนหุ้น
ไม่เกิน 4,500 บาท
15
เกินกว่า 4,500 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท
40
เกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 6,000 บาท
50
เกินกว่า 6,000 บาท แต่ไม่เกิน 7,000 บาท
60
เกินกว่า 7,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000 บาท
70
เกินกว่า 8,000 บาท แต่ไม่เกิน 9,000 บาท
80
เกินกว่า 9,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
90
เกินกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
100
เกินกว่า 15,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
150
เกินกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
200
เกินกว่า 25,000 บาท
250

ลงชื อ...................................................ผูส้ มัคร/ผูต้ งผู
ั ร้ ับโอนประโยชน์
(.....................................................)
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู ้เห็นและตามทีได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี
 มี  ไม่มี 1. ผูส้ มัครมีพฤติการณ์ซึงอาจถูกออกจากงานประจําหรื อไม่
มีความเห็น...............................................................................
ลงชื อ..................................................ผูร้ ับรอง (ผอ./สสอ.)
(....................................................)
ลงชื อ.................................................ผูร้ ับรอง (สมาชิ ก/กรรมการ)
(....................................................)
ลงชื อ.................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื อ..................................................เจ้าหน้าที
(.....................................................)
…………../……….…/…………..

ทะเบียนสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ อนามัยสุ รินทร์ จํากัด
ทีตังสํานักงาน 130/1 ถนนโพธิร้ าง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ชือ-นามสกุล..................................................................................อายุ.....................ปี สัญชาติ...............................สมาชิกเลขทะเบียนที.............................รับเข้าเป็ นสมาชิก
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที..............ในการประชุมครังที..................เมือวันที.......................................................................................และได้รับสิทธิเป็ นสมาชิกสมทบสหกรณ์
ตังแต่วนั ที.......................................................................
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันทีจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชือให้ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชือสมาชิก...............................................................
(................................................................)
ลายมือชือพยาน..................................................................
(................................................................)

