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กรุณากรอกรายละเอียดด้ วยตัวบรรจง
ให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจน

เลขทะเบียนสมาชิก.................................

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก


เขียนที่...................................................
วันที่.........................................................
เรี ยน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

ข้ าพเจ้ า……………………..………………………………………บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................................
อยูบ่ ้ านเลขที่...............................หมูท่ ี่.................ซอย................................................ถนน.......................................................
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................
ได้ เข้ าใจข้ อความในข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด โดยตลอดแล้ ว
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกและขอให้ ถ้อยคําเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ ามีอายุ..............ปี (เกิดวันที่.............................) ได้ รับการบรรจุเป็ นพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร เมื่อ.......................ดํารงตําแหน่ง........................................................สังกัด..............................................
ได้ รับเงินได้ รายเดือน เดือนละ.........................บาท รหัสพนักงาน.............................หมายเลขโทรศัพท์.....................................
ข้ อ 2. คูส่ มรสของข้ าพเจ้ าชื่อ............................................................................(เกิดวันที่..........................................)
จดทะเบียนสมรสที่เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด...............................ได้ รับเงินได้ รายเดือน เดือนละ................บาท
ปฏิบตั ิงานที่......................................................................................................... (แนบทะเบียนสมรสและบัตรประชาชนคู่สมรส)
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์อื่นซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน (ถ้ าเป็ นให้ รับรองว่าการเข้ าเป็ นสมาชิกใน
สหกรณ์นี ้จะไม่ก้ เู งินอีก).........................................................................................................................................................
ข้ อ 4. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก ในชันนี
้ ้ข้ าพเจ้ าขอแสดงความจํานงส่งค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ จํานวน.................หุ้น
(มูลค่าหุน้ ละ 10.- บาท) เป็ นเงิน......................................บาท
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ าขอแถลงรายการหนี ้สินทังหมดซึ
้
ง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่ ดังต่อไปนี ้
ชื่อ อาชีพ และ หลักฐาน
รายที่
กู้ตงแต่
ั้
ที่อยูข่ องเจ้ าหนี ้ การกู้

ต้ นเงินเดิม อัตราดอกเบี ้ย
หลักประกัน เหตุผลของการกู้
(บาท) ร้ อยละต่อปี

จํานวนหนี ้ในเวลานี ้
ต้ นเงิน ดอกเบี ้ยค้ าง หมายเหตุ
(บาท) ชําระ (บาท)

รวม

ข้ าพเจ้ าได้ แนบสําเนาหนังสืออันเป็ นหลักฐานแห่งนี ้ ตามรายการข้ างบนที่มีอยูม่ าด้ วย รวม....................................ฉบับ

คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สําเนาอันเป็ นหลักฐานแห่งหนี ้นัน้ ต้ องเป็ นสําเนาที่เจ้ าหนี ้หรื อผู้บงั คับบัญชาของผู้สมัครรับรองว่าเป็ นสําเนาอันถูกต้ อง แต่ถ้า
หนี ้สินนัน้ ไม่มีหนังสือเป็ นหลักฐาน หรื อมีอยูแ่ ต่ไม่อาจคัดสําเนาได้ เพราะเหตุใด ให้ ชี ้แจงไว้ ในหมายเหตุ
คําเตือน คณะกรรมการดําเนินการจะไม่รับสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกเป็ นอันขาด ถ้ าตามทางสอบสวนปรากฏว่าผู้สมัครมิได้ แถลง
รายการหนี ้สินของตนตามความจริ ง
เอกสารแนบใบสมัคร
- สส.2 , สําเนาบัตรประชาชน
- หนังสือแสดงเจตนาการตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์

(ใบสมัครหน้ า-หลังต้ องอยู่ในแผ่ นเดียวกัน)

สส.1
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ข้ อ 6. ถ้ าข้ าพเจ้ า ได้ เป็ นสมาชิ ก ข้ าพเจ้ ามี ค วามประสงค์ ข อกู้เงิ น ของสหกรณ์ เพื่ อ ชํ าระหนี ส้ ิน เดิ ม ซึ่งข้ าพเจ้ า มี อ ยู่
ดังในข้ อ 5. เป็ นจํานวน...............................................บาท
ในกรณีที่มีหนี ้สินอยูแ่ ต่ไม่ประสงค์ขอกู้เพื่อชําระหนี ้นัน้ หรื อขอกู้น้อยกว่าจํานวนหนี ้สินนัน้ ข้ าพเจ้ าขอชี ้แจงเหตุผล
ดังต่อไปนี ้.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ข้ อ 7. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก ข้ าพเจ้ ายินยอมและขอร้ องให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินได้ รายเดือนของ
ข้ าพเจ้ า เมื่อได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจํานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนและจํานวนเงินชําระหนี ้ ซึง่ ข้ าพเจ้ าต้ องส่งสหกรณ์นนั ้
จากเงินรายได้ ของข้ าพเจ้ าเมื่อจ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ข้ อ 8. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่า ถ้ าคณะกรรมการดําเนินการตกลงให้ ข้าพเจ้ าเป็ นสมาชิกได้ แล้ ว ข้ าพเจ้ าจะลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก ชําระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้ าจํานวน 100.- บาท และชําระเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่
ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการกําหนด การชําระจํานวนเงินดังกล่าวนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมและขอร้ องให้ ปฏิบตั ิตามความในข้ อ 7. ด้ วย
ข้ อ 9. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ทกุ ประการ
………………………………………………

(.....................................................)
ผู้สมัครสมาชิก
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ในตําแหน่งไม่ตาํ่ กว่าผู้บริ หารทีมหรื อผู้จดั การสาขา
(ถ้ าผู้สมัครดํารงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่าผู้บริ หารทีมหรื อผู้จดั การสาขาก็ไม่ต้องมีผ้ รู ับรอง)
เขียนที่...................................................
วันที่.........................................................
ข้ าพเจ้ า……………………..………………………………………ตําแหน่ง.............................................................................
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สังกัด.....................................................ขอรับรองว่า ตามความรู้เห็นของข้ าพเจ้ า
และตามที่ข้าพเจ้ าสอบสวน ข้ อความซึง่ ผู้สมัครได้ แสดงไว้ ในใบสมัครข้ างบนนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ ทังผู
้ ้ สมัครเป็ นผู้มีลกั ษณะ
ถูกต้ องที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์ และสมควรเข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ได้
ลงชื่อ....................................................ผู้บงั คับบัญชาของผู้สมัคร
(..................................................)
ตําแหน่ง..............................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ สอ.ธกส.)
มติคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่....................ครัง้ ที่....................วันที่............................................................
มติที่ประชุม อนุมตั ิตามที่เสนอ ทังนี
้ ้ได้ เข้ าเป็ นสมาชิกตังแต่
้ วนั ที่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
..........................................................................................................................................................................................

