ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก (สมทบ)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จํากัด

สอ.มจธ.02
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รู ปถ่าย 1 นิ้ว 2 รู ป
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. สําเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน
5. สําเนาสัญญาจ้าง

เขียนที่ ………………………………
วันที่ …………………………………
เรียน คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จํากัด
ข้าพเจ้า ……….……………….….…… นามสกุล …………….………..………… เกิดวันที่ ………………………..
อายุ ……....ปี บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่..................................................... ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ท่ีติดต่อได้ เลขที่ …….…………..
หมู่ ..............ถนน …………………. แขวง …………...………… เขต …….……………….จังหวัด …………………...………
โทรศัพท์ …………………………ได้ทราบข้อความใน ข้อบังคับสหกรณ์ฯ โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ จึงขอสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ และขอให้ถอ้ ยคําเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าอยูบ่ า้ นเลขที่ ………… หมู่…….. ถนน ……………………… แขวง ………………………………..
เขต ………………………… จังหวัด ……………………… รหัสไปรษณี ย ์ ………………………..
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ น
ลูกจ้างที่ทาํ สัญญาจ้าง
พนักงานแบบไม่ประจํา
พนักงานทดลองงาน
พนักงานโครงการ
สังกัดหน่วยงาน/ภาควิชา ….………….………..………… กอง/คณะ ………….....……………. โทรศัพท์ ………..…………
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับเงินได้รายเดือนสุ ทธิ (เงินเดื อนตามบัญชี
อัตราเงินเดือน) …………………….. บาท
ข้อ 3. ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ อ่นื ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ เดียวกัน
ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้เข้าเป็ นสมาชิกในชั้นนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดื อนต่อสหกรณ์ฯ ในอัตรา
เดือนละ ………………….. บาท ( …………………………………………….. ) มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ข้อ 5. ข้าพเจ้าแถลงรายการหนี้ สินทั้งหมดซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั ต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอียดของแต่ละราย คือ ชื่อ
และสํานักของเจ้าหนี้ จํานวนหนี้สินตั้งแต่แรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี หลักประกันที่ให้ไว้ จํานวนต้นเงินคงเหลือ จํานวน
ดอกเบี้ยค้างชําระ และเป็ นหนี้สินเพือ่ การใดให้ครบทุกราย)
(1) ……………………………………………………………………………………………………………………..
(2) ……………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ ก ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดื อนของ
ข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจํานวนเงินค่าหุน้ รายเดือนและจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อ
สหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพือ่ ส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย
ข้อ 7. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกทั้งชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จภายในวันที่ซ่ ึงคณะกรรมการ
ดําเนินงานจะได้กาํ หนดการชําระจํานวนเงินดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 6. ด้วย
ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบการและมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
ลงชื่อ ……………………….…………
( ………………………….…… )
ผู้สมัคร

คํารับรองของสมาชิกสหกรณ์ . มจธ. จํากัด

เขียนที่ ……………………………….
วันที่ ………………………………….

1. ข้าพเจ้า ………………..………………………….. ตําแหน่ง ………….………………. สมาชิกเลขที่ ………..
สังกัด…………………. ………………………….. ขอรับรองว่า ตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ ข้าพเจ้าได้สอบสวน
ข้อความ ซึ่งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในสมัครข้างบนนี้เป็ นจริ งทุกประการ ทั้งผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีลกั ษณะถูกต้องตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 4. และสมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ ับรอง
( ………….…………………….. )
2. ข้าพเจ้า ………………..………………………….. ตําแหน่ง ……..………………..…. สมาชิกเลขที่ …………
สังกัด…………………. ………………………….. ขอรับรองว่า ตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ ข้าพเจ้าได้สอบสวน
ข้อความ ซึ่งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในสมัครข้างบนนี้เป็ นจริ งทุกประการ ทั้งผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีลกั ษณะถูกต้องตามที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 4. และสมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ ับรอง
( ………….…………………….. )
เฉพาะเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ฯ

การตรวจสอบหลักฐาน
- รู ปถ่าย 1 นิ้ว 2 รู ป
- สําเนาบัตรประชาชน

มี

ไม่มี - สําเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน
ไม่มี - สําเนาสัญญาจ้าง

มี

ไม่มี

มี

- สําเนาทะเบียนบ้าน

เสนอ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ลงชื่อ ……………………………. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(…………………………… )

ลงชื่อ ............................................ ผูจ้ ดั การ
(............................................)

มติทปี่ ระชุม
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ ……………. ลงวันที่ ……………………………….
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด
ลงชื่อ ………………………………. เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
( …………………………….. )

บัตรตัวอย่ างลายมือชื่อสมาชิก
ชื่อสมาชิก …………………………………………………. เลขทะเบียนที่ ……….………. สังกัด …………………………
วันที่ ……………………………

1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
(โปรดลงลายมือชื่อคนละ 3 ลายมือชื่อ)
ขอรับรองว่าลายมือชื่อข้างบนนี้ เป็ นลายมือชื่อของสมาชิกผูน้ ้ ีจริ ง
………………………………………. พยาน
( …………………………………….)
………………………………………. พยาน
( …………………………………….)

