ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด

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

เขียนที.....................................................................
วันที.......................................................................................
เรี ยน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด
สิ งทีส่ งมาด้วย

 สําเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสามัญ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)............................................................................................... อายุ.................................ปี
เกิ ด วันที ...............เดื อ น........................................................พ.ศ. ........................  บัตรประจํา ตัว ประชาชน หรื อ
 บัตรประจําตัวข้าราชการ เลขที................................................... อยูบ่ า้ นเลขที.................ถนน/ซอย......................................
ตําบล................อําเภอ...............................จังหวัด.........................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร....................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึ งสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกสมทบของ สหกรณ์ และขอให้ถอ้ ยคําเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้าเป็ น (คู่สมรส/บุตร/บิดา/มารดา) ของ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................
ซึ งเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด เลขทะเบียน...................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างชัวคราว  อืน ๆ ...............................................
ตําแหน่ง...............................................สังกัดหน่วยงาน.................................................................อัตราเงินเดือน..........................บาท
ข้อ 3. สถานภาพ  โสด  ม่าย  สมรส ชือคู่สมรส.............................................................................
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอืน ซึ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกในเบืองต้นนีข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราเดือนละ
..................................บาท (ไม่ตอ้ งชําระรายเดือนก็ได้ แต่สามารถซือหุน้ เพิ มเติมได้ แต่เมือรวมแล้วมีหุน้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท)
ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าคณะกรรมการดําเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชือใน
ทะเบียนสมาชิก ทังชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ ครังแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ นภายในวันทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 7. เมือข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบแล้วจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ คําสั งของสหกรณ์ทุกประการ
ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าถ้อยคําทีกรอกในใบสมัคร รวมทังเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกในครังนีเป็ นความจริ งทุก
ประการ และยินยอมให้ใช้ใบสมัครนีเป็ นส่ วนหนึงของทะเบียนสมาชิกด้วย
ข้อ 9. ข้าพเจ้าเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ข้อ 10. ข้า พเจ้า ขอตังผูร้ ั บผลประโยชน์ ในเงิ นค่ าหุ ้น เงิ นรั บฝาก เงิน ปั น ผล เงิน เฉลียคืน ดอกเบีย เงิน สงเคราะห์ และ
สวัสดิ การต่ าง ๆ รวมทังเงิ นสิ นไหมประกันชี วิตหรื ออุ บตั ิ เหตุ ทีสหกรณ์ ออมทรั พ ย์อ นามัย สุ ริ นทร์ จํา กัด ได้ท าํ ร่ วมกับ บริ ษ ัท
ประกันภัย ตลอดจนทรั พย์สิ นหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื นใด ซึ งข้า พเจ้ามี สิทธิ ได้รับอยู่ในขณะนี หรื อ พึงมี ขึนในภายหน้า ให้ไ ว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี
10.1 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)

10.2 ข้าพเจ้า.......

-210.2 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
ข้อ 11. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณ์ ทุกประการ
ลงชือ...................................................ผูส้ มัคร/ผูต้ งผู
ั ร้ ับโอนประโยชน์ ลงชือ .................................................... ผูร้ ับรอง
(.....................................................)
(.....................................................)
กรรมการ/ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ
ลงชือ.................................................พยาน
(....................................................)

ลงชือ..................................................เจ้าหน้าที
(.....................................................)

ทะเบียนสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุ รินทร์ จํากัด
ทีตังสํานักงาน 130/1 ถนนโพธิร้ าง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์
ชือ-นามสกุล...............................................................................................อายุ.......................ปี สัญชาติ.......................
สมาชิกเลขทะเบียนที...............................รับเข้าเป็ นสมาชิก ตามมติคณะกรรมการดําเนินการชุดที...........ในการประชุมครังที
...............เมือวันที...............................................และได้รับสิ ทธิเป็ นสมาชิกสมทบสหกรณ์ ตังแต่วนั ที........................................
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันทีจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชือให้ไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชือสมาชิก...............................................................
(................................................................)
ลายมือชือพยาน..................................................................
(................................................................)

