แนบหลักฐาน
1. สาเนาบัตรข้าราชการ/พนักงาน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ตนเอง,บุคคลข้อ 4)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ตนเอง,บุคคลข้อ 4)
4. สาเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (กรณีใช้สิทธิคู่สมรส)
5. ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) 1 ฉบับ

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
เขียนที.่ .........................................................................
วันที่................เดือน............................พ.ศ....................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................นามสกุล.......................เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................อายุ........................ปี สัญชาติ.......................................เพศ................................................
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง ชื่อคู่สมรส.............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่............... ถนน..................................... หมู่ท.ี่ .......... ตาบล................................. อาเภอ.................................................
จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย์..........................หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................
อาชีพ........................................................................................สังกัด/สถานที่ทางาน.......................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................หน่วยอาเภอ.............................................................................จังหวัดลาปาง
มีเงินรายได้รายเดือน เป็นเงิน......................................................บาท เงินอื่นๆ..............................................................บาท
(1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนติ ิภาวะ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสามัญ
(2) เป็นข้าราชการครูบานาญของจังหวัดลาปาง
(3) เป็นพนักงานธุรการของหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดลาปาง
(4) เป็น
คู่สมรส
บิดา/มารดา
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ชื่อ..............................................................................................................เลขทะเบียน..................................
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง จากัด โดยตลอดแล้ว เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
จึงขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์นี้ และขอให้ถ้อยคาเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอาญาและไม่เป็นผู้มีหนีส้ ินล้นพ้นตัว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อคณะกรรมการดาเนิน การ เห็นสมควรรับข้า พเจ้าเป็ นสมาชิ กสมทบ ข้าพเจ้าจะชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ หนึ่งร้อยบาท และถือหุ้นครั้งแรกจานวนไม่น้อยกว่า หนึ่งพันบาท
ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกสมทบแล้ว จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลาปาง จากัด
ทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................) ตัวบรรจง
(ลงชื่อ)...................................................พยาน (ผู้รับรองคนที่ 1)
(...................................................)
เลขทะเบียน..........................หน่วย................................

(ลงชื่อ)...................................................พยาน (ผู้รับรองคนที่ 2)
(...................................................)
เลขทะเบียน..........................หน่วย................................

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่..........................................................................
วันที่..............................................................................
ข้าพเจ้า..............................................................................................ตําแหน่ง..................................................................................
สังกัด.......................................................................................................อําเภอ..........................................................................จังหวัดลําปาง
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้า ข้อความที่ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................
ได้แสดงไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร

คํารับรองของสมาชิก (คนที่ 1)
เขียนที่..........................................................................
วันที่..............................................................................
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.......................................................ตําแหน่ง.....................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน...................................................................................................อําเภอ..............................................................จังหวัดลําปาง
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................ที่ได้แสดงไว้
ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กล่าวไว้ในข้อบังคับ ข้อ 50 และสมควรเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับรอง (คนที่ 1)
(.............................................................) ตัวบรรจง

คํารับรองของสมาชิก (คนที่ 2)
เขียนที่..........................................................................
วันที่..............................................................................
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................................................................................
เลขประจําตัวสมาชิก.......................................................ตําแหน่ง.....................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน...................................................................................................อําเภอ..............................................................จังหวัดลําปาง
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................ที่ได้แสดงไว้
ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กล่าวไว้ในข้อบังคับ ข้อ 50 และสมควรเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับรอง (คนที่ 2)
(.............................................................) ตัวบรรจง

สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด
ประเภทสหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 20 ถนนทิพยชาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

เลขทะเบียนสมาชิกสมทบ ส

.

ทะเบียนสมาชิกสมทบ
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว ........................................................เลขประจําตัวประชาชน................................................
วัน/เดือน/ป เกิด..............................................................อายุ.....................................ป สัญชาติ...........................................................
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง ชื่อคูสมรส..............................................................................................
ที่อยูปจจุบนั เลขที่.................. ถนน............................. หมูที่............ ตําบล..........................อําเภอ.......................................
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย..........................หมายเลขโทรศัพท................................................................................
ขาพเจาเปน ( ) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 32
( ) เปนขาราชการครูบํานาญของจังหวัด
( ) เปนขาราชการ/ครูสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนภายในจังหวัดลําปาง
ตําแหนง............................................................ โรงเรียน......................................................................................................
( ) เปนพนักงานธุรการของหนวยงานที่จัดการเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดลําปาง
โรงเรียน.................................................................................................................................................................................
( ) เปน
คูสมรส บิดา/มารดา บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
พี่นองรวมบิดามารดา หรือ รวมบิดาหรือมารดาเดียวกับ
ของสมาชิกสหกรณฯ ชื่อ...................................................................................................เลขทะเบียน................................

สหกรณรับเขาเปนสมาชิกสมทบตามมติประชุมที่คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่.............................................ในการประชุม
ครั้งที่..........................วันที่.........................................ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา จํานวน 100.00 บาท (- หนึ่งรอยบาทถวน -)
ถือหุนครั้งแรก จํานวนเงิน............................บาท (....................................................................) เมื่อวันที่............................................
ข า พเจ า ยอมผู ก พั น ตนในอั น ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บการ และมติ ข องสหกรณ ทุ ก ประการ
จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนสําคัญ ตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)...................................................สมาชิกสมทบ (ผูส มัคร)
(..................................................)
(ลงชื่อ)...................................................พยาน ผูรับรอง (คนที่ 1)
(..................................................)
เลขทะเบียน...........................หนวย..............................................
(ลงชื่อ)...................................................พยาน ผูรับรอง (คนที่ 2)
(..................................................)
เลขทะเบียน...........................หนวย..............................................

