สอ.มจธ.02

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
ใบสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ
4. สําเนาใบแจงยอดเงินเดือน
(รับเงินไดรายเดือนไมผานกองคลัง)
สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด 5. สําเนาสัญญาจาง

**ผูสมัครตองมายื่นใบสมัครดวยตนเอง
พรอมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง**

เขียนที่ ……………….....……….........………
วันที่ ……………………….....…..........………
เรียน คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
ขาพเจา ……….……………............….…...…… นามสกุล ……………......………..………… เกิดวันที่ ………….................……………..
อายุ …............…....ป บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได เลขที่ ……...……....…….. หมู .................. หมูบาน/คอนโด/อาคาร ............................................
ถนน ……….................…………. แขวง ………….................………… เขต …….…….................……….จังหวัด ….............………………...………
รหัสไปรษณีย ............................................. โทรศัพทมือถือ ………………….…....................……ไดทราบขอความใน ขอบังคับสหกรณฯ
โดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณฯ จึงขอสมัครเปนสมาชิกสมทบสหกรณฯ และขอใหถอยคําเปน
หลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาอยูบานเลขที่ ………...............… หมู…..........….. หมูบาน/คอนโด/อาคาร ....................................................
ถนน ……………...................................… แขวง ……………….............................………....... เขต ……...............................……………………
จังหวัด ………………….......................................…… รหัสไปรษณีย ………………..............................................………..
ขอ 2. ขาพเจาเปน  ลูกจางที่ทําสัญญาจาง  พนักงานแบบไมประจํา
 พนักงานทดลองงาน
 พนักงานโครงการ
สังกัดหนวยงาน/ภาควิชา ….………….....................………........….........……… กอง/คณะ ……..........................….............….....…………….
เบอรโทรศัพทภายใน ………..............................………… ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับเงินไดรายเดือนสุทธิ
(เงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน) ……….............................…………….. บาท

ขอ 3. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคเดียวกัน

ขอ 4. ขาพเจาไดเขาเปนสมาชิกสมทบในชั้นนี้ ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาหุนรายเดือนตอสหกรณฯ
ในอัตราเดือนละ ………..………..........….. บาท ( ……….......................................…………………………….. ) มูลคาหุนละ 10 บาท
**การสงคาหุนรายเดือนขั้นต่ํา 5% สูงสุดไมเกิน 50% ของเงินไดรายเดือน และไมเกิน 5,000.- บาท**

ขอ 5. ขาพเจาแถลงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งขาพเจามีอยูดังตอไปนี้ (แสดงขอความละเอียดของแตละรายคือ ชื่อและ
สํานักของเจ าหนี้ จํานวนหนี้สิ นตั้ งแตแ รก อัตราดอกเบี้ยรอยละต อป หลักประกันที่ให ไว จํานวนตนเงิ นคงเหลื อ จํานวน
ดอกเบี้ยคางชําระ และเปนหนี้สินเพื่อการใดใหครบทุกราย)
(1) ……………………………………………………………………………………………………………...................................................………..
(2) …………………………………………………………………………………...................................................…………………………………..
ขอ 6. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบ ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่จายเงินไดรายเดือนของ
ขาพเจา เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณฯ โปรดหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองสงตอ
สหกรณฯ นั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณฯ ดวย
ขอ 7. ขาพเจาสัญญาวา ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ตกลงใหขาพเจาเปนสมาชิกสมทบได ขาพเจาจะลง
ลายมื อชื่ อในทะเบี ย นสมาชิ ก ทั้ ง ชํ าระค า ธรรมเนี ย มแรกเข าและเงิ นค าหุ นตามข อบั ง คั บ สหกรณ ฯ ให เ สร็ จภายในวั น ที่ ซึ่ ง
คณะกรรมการดําเนินการจะไดกําหนดการชําระจํานวนเงินดังกลาวนี้ ขาพเจายินยอมและขอรองใหปฏิบัติตามความในขอ 6. ดวย
ขอ 8. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิกสมทบจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบการ และมติของสหกรณฯ ทุกประการ
ลงชื่อ ……………..................………….…………
( ………....................………………….…… )
ผูสมัคร

คํารับรองของสมาชิกสหกรณออมทรัพย มจธ. จํากัด

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

1. ขาพเจา ……....................………………………………….. ตําแหนง ………….…............……..………. สมาชิกเลขที่ ……........…..
สังกัด………………….............………………………….. ขอรับรองวา ตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่ ขาพเจาไดสอบสวนขอความ
ซึ่งผูสมัครไดแสดงไวใ นสมัครขางบนนี้เป นจริงทุ กประการ ทั้งผูสมัครเปนผูมี ลั กษณะถู กต องตามที่ กําหนดไว ใ นข อบัง คั บ ของ
สหกรณฯ ขอ 50. และสมควรเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณฯ
ลงชื่อ ……………..........................…………………….. ผูรับรอง
( ………..........................….…………………….. )
2. ขาพเจา ………………..…………………............……….. ตําแหนง ……..…….................…….…..…. สมาชิกเลขที่ ……..….....…
สังกัด…………………............………………………….. ขอรับรองวา ตามความรูเห็นของขาพเจาและตามที่ ขาพเจาไดสอบสวนขอความ
ซึ่งผูสมัครไดแสดงไวใ นสมัครขางบนนี้เป นจริงทุ กประการ ทั้งผูสมัครเปนผูมี ลั กษณะถู กต องตามที่ กําหนดไว ใ นข อบัง คั บ ของ
สหกรณฯ ขอ 50. และสมควรเขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ ฯ
ลงชื่อ ……………………….........................………….. ผูรับรอง
( ……...........................…….…………………….. )

คํารับรองของผูบังคับบัญชา (ผูสมัครที่รับเงินไดรายเดือนไมผานกองคลัง)

วันที่ ……………….....………………….
ขาพเจา ………………….…..………....................………………….. ตําแหนง ………….….........…………………..…………….
สังกัด…………………..………………………….. ขอรับรองวา ผูสมัครเปนบุคลากรในสังกัดหนวยงานของขาพเจาจริง และขาพเจาจะ
มอบหมายใหเจาหนาที่ของหนวยงาน ฯ หักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและเงินอื่น ๆ จากเงินไดรายเดือนของผูสมัครนําสงตอ
สหกรณฯ
ลงชื่อ ……………………….........................………….. ผูรับรอง
( ……...........................…….…………………….. )

เฉพาะเจาหนาที่สหกรณฯ

การตรวจสอบหลักฐาน

- รูปถาย 1 นิ้ว 2 รูป
- สําเนาบัตรประชาชน

มี
มี

ไมมี
ไมมี

- สําเนาใบแจงยอดเงินเดือน
- สําเนาสัญญาจาง

มี
มี

ไมมี
ไมมี

- สําเนาทะเบียนบาน

มี

ไมมี

- การสมัครเขาเปนสมาชิก

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ลงชื่อ …………………................…………. เจาหนาที่สหกรณฯ
(………..............…………………… )

เสนอ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา

ลงชื่อ .............................................. กรรมการและผูจัดการ
( ........................................... )

มติที่ประชุม
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ ………….....…. ลงวันที่ ….................…………………………….
อนุมัติ
ไมอนุมัติ ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด
ลงชื่อ …………….......…………………. เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ/กรรมการและผูจัดการ
( ……….....…………………….. )

บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูสมัครสมาชิก
ชื่อสมาชิก ……………………………………..........……………. เลขทะเบียนที่ ………............………. สังกัด ……........................……………………
วันที่ ……….......................……………………

1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..
(โปรดลงลายมือชื่อเหมือนกันคนละ 3 ลายมือชื่อ)
ขอรับรองวาลายมือชื่อขางบนนี้ เปนลายมือชื่อของผูสมัครสมาชิกจริง
……………….................………………………. พยาน
( …………….................……………………….)
……………….................………………………. พยาน
( …………….................……………………….)

