ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พงั งา จากัด
เอกสารนีเ้ ริ่มใช้ ต้งั แต่ วันที่ 1 กันยายน 2559
เอกสารประกอบการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู พงั งา จากัด
ผูย้ ื่นใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะต้องมีเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะ
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิรับเป็ นสมาชิก ประกอบด้วย
 1. สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร / สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 2. สำเนำทะเบียนบ้ำน / สมำชิกสมัครเข้ำใหม่ตอ้ งมีภูมิลำเนำอยูใ่ นจังหวัดพังงำ (สำเนำ
ทะเบียนบ้ำนอยูใ่ นจังหวัดพังงำ เท่ำนั้น) เว้นแต่ ผูท้ ี่พกั อำศัยอยูใ่ นจังหวัดอื่นและ

เดินทำงไป – กลับ ยังสถำนที่ทำงำนและที่พกั อำศัยทุกวัน
3. สำเนำคำสัง่ กำรบรรจุ
4. สำเนำคำสัง่ โอน – ย้ำย
 5. สำเนำสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร
6. สำเนำบัตรสมำชิกคุรุสภำ สำหรับผูส้ มัครที่อยูใ่ นโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดพังงำ
หรื อสำนักงำน สกสค.จังหวัดพังงำ
 7. สลิปเงินเดือน
โปรดกรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
 ปัจจุบนั เป็ นสมำชิกสหกรณ์...............................................................................................
 มีหุน้ ................................................บำท หนี้.........................................................บำท
( ) อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรขอโอนสมำชิก ( ) ยังไม่ได้ดำเนินกำร
 ไม่เป็ น




หมายเหตุ
ข้ อบังคับข้ อ 6 การถือหุ้น

ข้ อบังคับข้ อ 32 คุณสมบัตขิ องสมาชิก

สมำชิกทุกคน ต้องชำระเงินค่ำหุ ้นเป็ นรำยเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้ำเป็ น
สมำชิก ตำมอัตรำส่ วนของจำนวนเงินได้รำยเดื อนของตน ตำมที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
สมำชิกที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มนอกจำกซื้อเป็ นรำยเดือนแล้ว ต้องยื่นคำ
ขอเป็ นหนังสื อ และเมื่อคณะกรรมกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำถึงกำรดำเนิ นกิ จกำร
ของสหกรณ์ แ ล้ ว อำจไม่ อ นุ ญ ำตให้ ซ้ื อหุ ้ น เพิ่ ม หรื อซื้ อตำมจ ำนวนที่
คณะกรรมกำรดำเนินกำรอนุญำตได้
เงินได้รำยเดือนตำมควำมในวรรคแรก หมำยถึง เงินเดือน และเงินเพิ่ม
ค่ำครองชีพ หรื อเงินที่จ่ำยควบกับเงินเดือน หรื อค่ำจ้ำงประจำ ซึ่ งสมำชิ กได้รับ
จำกหน่ วยงำนเจ้ำสังกัด และ หมำยถึ งบำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็ จ
บำนำญ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกทำงรำชกำรด้วย

สมำชิ กต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภำวะ
(3) เป็ นผูม้ ีควำมประพฤติ และนิสยั ดีงำม
(4) เป็ นผูม้ ีสถำนภำพ ดังต่อไปนี้
(4.1) เป็ นข้ำรำชกำรครู หรื อบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรื อเจ้ำหน้ำที่
ของรั ฐ ผูร้ ั บบำเหน็ จ บำนำญ หรื อพนัก งำน หรื อพนัก งำนรำชกำร หรื อ
ลูกจ้ำงประจำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำร ซึ่ งปฏิ บตั ิงำน และรับเงินเดือน
อยูใ่ นท้องที่จงั หวัดพังงำ หรื อหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงำ หรื อ
(4.2) เป็ นสมำชิ กคุรุสภำ ซึ่ งปฏิบตั ิงำนอยูใ่ นสถำนศึกษำเอกชนใน
ท้องที่จงั หวัดพังงำ หรื อเป็ นพนักงำน หรื อเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนส่ งเสริ ม
สวัสดิกำร และสวัสดิภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรื อ
(4.3) เป็ นพนักงำน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พงั งำ จำกัด
(5) มิได้เป็ นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ที่มีวตั ถุประสงค์ในกำร
ให้กยู้ มื เงิน
อนึ่ ง บุคคลที่เป็ นสมำชิ กอยูก่ ่อนข้อบังคับฉบับนี้ บงั คับใช้ให้ดำรงควำม
เป็ นสมำชิ กอยูต่ ่อไป

เลขทะเบียนสมาชิก

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พงั งา จากัด

เขียนที่....................................................................
วันที่…….…เดือน……….........................……..พ.ศ….....……..

เรี ยน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พงั งำ จำกัด
ข้ำพเจ้ำ………………………………. เกิดวันที่……. เดือน…...............……..พ.ศ……........…อำยุ………ปี
สถำนภำพ
 หม้ำย
 หย่ำ
 โสด
 สมรส
กรณี สมรส คู่สมรสชื่อ....................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ำมำรถติดต่อได้ เลขที่......………..หมู่ที่…………ถนน.....................................ตำบล……………....………….
อำเภอ………..............………..จังหวัด…………....…………….รหัสไปรษณี ย.์ .............................หมำยเลขโทรศัพท์
(ที่สำมำรถติดต่อได้).....................................................................
ได้ทรำบข้อควำมในข้อบังคับและประกำศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พงั งำ จำกัด โดยตลอด และเห็นชอบ
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์น้ ี จึงสมัครเข้ำเป็ นสมำชิกและขอให้ถอ้ ยคำไว้เป็ นหลักฐำน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับ ข้อ 32 ของข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พงั งำ
จำกัด ทุกประกำร
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ง………………………….สถำนที่ทำงำน.................................................
สังกัดโรงเรี ยน/หน่วย.........……………………..อำเภอ…………............………...จังหวัด...........................................
ได้รับเงินได้รำยเดือน (เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จ่ำยควบกับเงินเดือน)
เป็ นเงิน……...................................…………บำท (……….....................................................................……………..)
ข้อ 3. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิกในครั้งนี้
ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมจำนงส่ งเงินค่ำหุน้ รำยเดือนต่อสหกรณ์
ในอัตรำ…….......…....………บำท (……………...........................……………….) (อย่ำงน้อยต้องเป็ นไปตำมอัตรำ
ซึ่ งกำหนดในข้อบังคับ ข้อ 6 )
ข้อ 4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิ ก ข้ำพเจ้ำยินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชำ หรื อเจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินได้
รำยเดื อนของข้ำ พเจ้ำ เมื่ อได้รั บมอบหมำยจำกสหกรณ์ โปรดหักเงิ นค่ ำ หุ ้นรำยเดื อน และเงิ นงวดช ำระหนี้
ซึ่ งข้ำพเจ้ำต้องส่ งต่อสหกรณ์ จำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 5. ข้ำ พเจ้ำ สัญ ญำว่ำ ถ้ำคณะกรรมกำรด ำเนิ นกำรรั บข้ำพเจ้ำเป็ นสมำชิ ก ข้ำ พเจ้ำ จะลงลำยมื อชื่ อใน
ทะเบียนหุน้ สมำชิก ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและเงินค่ำหุน้ รำยเดือนโดยวิธีหกั จำกเงินได้รำยเดือนในวันจำยเงินได้
รำยเดือน นับแต่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
ข้อ 6. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิ ก จะปฏิ บตั ิ ตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พงั งำ จำกัด
ทุกประกำร
ข้อ 7. พร้อมใบสมัครนี้ขำ้ พเจ้ำได้แนบหลักฐำนคือ สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวของข้ำพเจ้ำ
และเอกสำรอื่น ๆ ที่สหกรณ์กำหนด มำด้วยแล้ว
ลงชื่อ......................………………………………ผูส้ มัคร
(.....................…………………………...….)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่…......………………………….
วันที่………เดือน……….........………พ.ศ……………
ข้ำพเจ้ำ………………………...............................…..ตำแหน่ง……………………….................………….
สังกัด หน่วย/โรงเรี ยน........................…………………………………... ขอรับรองว่ำตำมควำมรู ้เห็นของข้ำพเจ้ำ
และ ตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้สอบข้อควำมซึ่ งระบุในใบสมัครนี้ เป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ลงชื่อ.....................................................................
(..................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................................
หมำยเหตุ 1. ผูส้ มัครซึ่งเป็ นพนักงำนเทศบำลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็ นครู ผสู้ อนประจำหรื อลูกจ้ำงทำงำนประจำใน สถำนศึกษำเทศบำล
ในจังหวัดพังงำ ต้องให้ผบู้ งั คับบัญชำชั้นต้นให้คำรับรองยกเว้นผูท้ ี่ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร หรื อหัวหน้ำสำนักงำนระดับอำเภอขึ้นไป
ไม่ตอ้ งมีคำรับรอง
2. ผูส้ มัครที่สังกัดโรงเรี ยนเอกชน ต้องให้ผจู้ ดั กำรโรงเรี ยนรับรอง

ทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู พงั งา จากัด
ข้ำพเจ้ำ..........................................................................อำยุ...................ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่.....................
รับเข้ำเป็ นสมำชิกตำมมติของคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุมครั้งที่.......................วันที่....................................
ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและเงินสะสมรำยเดือนครั้งแรก วันที่....................................................................................
ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประกำร
จึงได้ลงลำยมือชื่อให้ไว้
เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน ณ วันที่...................................................................................................................................
ลำยมือชื่อสมำชิก..................................................................
(..................................................................)
ลำยมือชื่อพยำน...................................................................
(..................................................................)
ลำยมือชื่อพยำน...................................................................
(..................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การออกจากสหกรณ์ ออกจำกสหกรณ์ เพรำะเหตุ...........................................ตั้งแต่วนั ที่.........................................
มติคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุม ชุดที่...........ครั้งที่.........................วันที่........................................................
........................................................
เลขำนุกำร/เจ้าหน้าที่

