แนะนําโดย...................................................................
ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลําพูน จํากัด
…………………………………
สมาชิกสมทบเลขที…………………..
เขียนที……………………………………………
วันที………………………………………………
เรี ยน ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลําพูน จํากัด
ข้ าพเจ้ า ได้ ทราบความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลําพูน จํากัด โดยตลอด
แล้ วและเห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึงขอสมัครเป็ นสมาชิก และขอให้ ถ้อยแถลงเพือเป็ น
หลักฐานดังต่ อไปนี
ข้ อที 1. ข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับข้ าพเจ้ า
ชือ - สกุล………………………………………เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน………………………………
เลขทีบัตรเสียภาษี………………………………….เกิดวันที………….เดือน…………………พ.ศ……………
อายุ……………….ปี เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่ า ( ) หม้ าย ชือ - สกุล คู่สมรส…………………….
ทีอยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้ าน บ้ านเลขที………….หมู่ท………..ถนน………………………………………..
ี
ตําบล / แขวง……………………………………..อําเภอ / เขต………………………………………………….
จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………….โทรศัพท์ ……………………………..
เป็ น ( ) ลูกจ้ างชัวคราว / ( ) พนักงานราชการตําแหน่ ง………………………………………………..
( ) อืน ๆ
หน่ วยงาน………………………………………………………….วันทีเข้ าทํางาน……………………………..
วันเกษียณอายุ………………………….......ปั จจุบันได้ รับเงินเดือนจํานวน…………………………….บาท
ระดับ…………….....ขัน…………ขอสะสมหุ้นรายเดือน……………..บาท วิธีจ่ายค่ าหุ้นโดย……………..
ข้ อที 2. ข้ าพเจ้ าขอแถลงหนีสินซึงข้ าพเจ้ ามีอยู่ดังนี คือ ชือและสํานักงานของเจ้ าหนี
วันเดือนปี ทีเป็ นหนี จํานวนหนีตังแต่ แรก อัตราดอกเบียร้ อยละต่ อปี หลักประกันทีให้ ไว้ จาํ นวน
เงินต้ น คงเหลือ จํานวนดอกเบียค้ างชําระ และหนีสินเพือการใดให้ ครบทุกราย……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ - ให้ แนบสําเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
- แนบหน้ าปกธนาคารกรุ งไทย 1 ใบ
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ข้ อที 3. ถ้ าข้ าพเจ้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ข้ าพเจ้ ายินยอมส่ งเงินสะสมหุ้นรายเดือนด้ วยตนเอง
ภายในระยะเวลาทีกําหนด
ข้ อที 4. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่ า ถ้ าคณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ ข้าพเจ้ าเป็ นสมาชิกสมทบได้
ข้ าพเจ้ าจะลงลายมือในทะเบียนสมาชิก ทังชําระค่ าธรรมเนียมจํานวน 100 บาท และเงินสะสมราย
เดือนครั งแรกต่ อสหกรณ์ ให้ เสร็จสิน ซึงคณะกรรมการดําเนินการจะได้ กาํ หนดการชําระเงินจํานวน
ดังกล่ าวนี ข้ าพเจ้ ายินยอมปฏิบัตติ ามข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ทุกประการ

ลงชือ……………………………………..ผู้สมัคร
(……………………………………..)

คํารั บรองของผู้บังคับบัญชา

เขียนที…………………………………..
วันที………………………………………
ข้ าพเจ้ า……………………………………………………..ตําแหน่ ง…………………………………
ขอรั บรองว่ าตามความรู้ เห็นของข้ าพเจ้ า และตามทีข้ าพเจ้ าได้ สอบสวนข้ อความซึงผู้สมัครได้ แสดงไว้
สมควรรั บเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ นี
ลงชือ……………………………………………
(…………………………………………..)
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คํารั บรองของสมาชิก
เขียนที……………………………………
วันที……………………………………………….
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………ตําแหน่ ง……………………………………..
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ เลขที…………………หน่ วยงาน…………………………………….ขอรั บรองว่ าตาม
ความรู้ เห็นของข้ าพเจ้ า และตามทีข้ าพเจ้ าได้ สอบสวนข้ อความซึงผู้สมัครได้ แสดงไว้ ในใบสมัครข้ าง
บนนี เป็ นความจริงทุกประการ ทังผู้สมัครเป็ นผู้มีลักษณะถูกต้ องตามข้ อกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 49 และสมควรเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ได้
ลงชือ……………………………………………
(…………………………………………..)
สมาชิกสหกรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขียนที……………………………………
วันที……………………………………………….
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………ตําแหน่ ง……………………………………..
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ เลขที…………………หน่ วยงาน…………………………………….ขอรั บรองว่ าตาม
ความรู้ เห็นของข้ าพเจ้ า และตามทีข้ าพเจ้ าได้ สอบสวนข้ อความซึงผู้สมัครได้ แสดงไว้ ในใบสมัครข้ าง
บนนี เป็ นความจริงทุกประการ ทังผู้สมัครเป็ นผู้มีลักษณะถูกต้ องตามข้ อกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 49 และสมควรเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ได้
ลงชือ……………………………………………
(…………………………………………..)
สมาชิกสหกรณ์
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลําพูน จํากัด
หนังสือแสดงเจตนาการตังผู้รับโอนผลประโยชน์
…………………….
เขียนที………………………………………….
วันที……………………………………………..
ข้ าพเจ้ า…………………………………………..อยู่บ้านเลขที…………….หมู่ท………………..
ี
ถนน………………………………ตําบล…………………..อําเภอ………………….จังหวัด…………….
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลําพูน จํากัด สมาชิกเลขทะเบียนที……………………
หน่ วยงาน………………………………………ขอแสดงเจตนาการตังผู้รับผลประโยชน์ ตามทีกําหนด
ไว้ ในข้ อบังคับสหกรณ์
ในกรณีทข้ี าพเจ้ าถึงแก่ ความตายในระหว่ างเป็ นสมาชิก ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ให้ สหกรณ์
ออมทรั พย์ สาธารณสุขลําพูน จํากัด จ่ ายเงินค่ าหุ้น เงินปั นผลและเงินเฉลียคืนค้ างจ่ าย เงินรั บฝาก
รวมทังบรรดาทรั พย์ สินอืนใดทีข้ าพเจ้ าพึงได้ รับสิทธิของการเป็ นสมาชิกแล้ วแต่ กรณีให้ แก่ ผ้ ูรับโอน
ผลประโยชน์ ของข้ าพเจ้ าดังต่ อไปนี
ลําดับที 1…………………………………………………………………………………………….
ทีอยู่……………………………………………………………………………………………………………
ลําดับที 2……………………………………………………………………………………………
ทีอยู่……………………………………………………………………………………………………………
ลําดับที 3……………………………………………………………………………………………
ทีอยู่……………………………………………………………………………………………………………
โดยมีเงือนไขดังนี…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชือ…………………………………….ผู้ทาํ หนังสือ
(……………………………………..)
ลงชือ…………………………………….พยาน
(…………………………………….)
ลงชือ…………………………………….ผู้เขียน
(…………………………………….)

