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ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก

เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ. .................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ข้าพเจ้า.........................................................................................ตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที่.................................หมู่ที่...........
ตาบล...........................อาเภอ................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์........................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน........................................................... ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ น้ ี โดยตลอดแล้ว
เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์และขอเสนอรายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าเกิดวันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. ...............อายุ...............ปี
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ วันที่บรรจุ.........../............/..............
ปัจจุบนั ตาแหน่ง.....................................................................โรงเรี ยน.......................................................................................
อาเภอ............................................................จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด.........................................................................................
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ....................................................บาท เลขบัญชีธนาคารกรุ งไทย...............................................................
ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยแล้วตามที่สหกรณ์กาหนด (หน้า 2)
ข้อ 4. ข้าพเจ้า  มิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ
 เป็ น หรื อ  เคยเป็ น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์......................................................................
 เคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด  เข้าโครงการพัฒนาชีวติ ครู ฯ
 เข้ากองทุนหมุนเวียน ฯ  หนี้สวัสดิการธนาคารออมสิ น
 หนี้ธนาคาร.....................................................................................................................................
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ในชั้นนี้ขา้ พเจ้าแสดงความจานงส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนจานวน......................................บาท
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ ก ข้าพเจ้ายิน ยอมให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา หรื อ เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ ายเงิ น ได้รายเดื อนของข้าพเจ้า
เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หัก เงิ นค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า เงิ นค่าหุ ้นและเงินงวดชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์ น้ นั
จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ทุกประการ
ลายมือชื่อ...................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
ตัวอย่างลายมือชื่ อสมาชิก

สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ฯ

1. .......................................................................

 เอกสารครบถ้วน
 รับเป็ นสมาชิกเลขทะเบียนที่.........................................
มติที่ประชุมครั้งที่..................วันที่................................

2. .......................................................................
(ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่
(....................................................)

หน้า 2/4
หนังสื อให้ ความยินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้า..............................................................................เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................
ได้ให้ความยินยอมให้...........................................................................ซึ่ งเป็ นคู่สมรสสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด เป็ นผูท้ านิ ติกรรมเกี่ยวกับการเงินและการค้ าประกันของสมาชิ กอื่น ๆ ตลอดจนทั้งนิ ติกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ที่ได้ทาไว้แล้วหรื อจะทาในเวลาหนึ่งเวลาใดต่อไปภายหน้าได้ตลอดทุกประการ
ข้าพเจ้าเข้าใจในข้อความในหนังสื อให้ความยินยอมนี้ โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ณ วันที่ ซึ่งระบุไว้ขา้ งต้น
ลงชื่อ....................................................คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(...................................................)

ลงชื่อ....................................................พยานและผูร้ ับรอง
ลงชื่อ....................................................พยานและผูร้ ับรอง
(...................................................)
(...................................................)
คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า..................................................................................ตาแหน่ง..........................................................หน่วยงาน/
โรงเรี ยน.......................................................................อาเภอ....................................จังหวัดกาญจนบุรี ขอรับรองว่า นาย, นาง
นางสาว...........................................................................ซึ่งสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุ รี จากัด ปั จจุบนั เป็ น
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา ดารงตาแหน่ง.......................................................................ในหน่วยงาน/โรงเรี ยนที่สังกัด
รับเงินเดือนในอัตราเดือนละ................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการทั้งหมดข้างต้นนี้ ถูกต้องตรงความเป็ นจริ ง
(ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง............................................................
หมายเหตุ ผูร้ ั บรองต้องเป็ นผูอ้ านวยการ, อธิ การ หรื อหัวหน้าสานักงานที่ ผูส้ มัครรั บราชการอยู่ในบังคับบัญชา ผูส้ มัครและ
ผูร้ ับรองที่แสดงอันเป็ นเท็จอาจมีความผิดประมวลผลกฎหมายมาตรา 169
คารับรองของสมาชิก
ขอรับรองว่าข้อความที่ผสู ้ มัครได้แสดงไว้น้ ี เป็ นจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ).............................................สมาชิกเลขที่..................
(.......................................................)

(ลงชื่อ).............................................สมาชิกเลขที่..................
(.......................................................)

 หลักฐานประกอบการพิจารณา
 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสาเนาของตนเอง)
 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน คู่สมรส
(ถ้ามี) สาเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสาเนาของตนเอง)
 สาเนาคาสัง่ บรรจุแต่งตั้งครั้งสุดท้าย หรื อ สมุดประวัติ (ก.พ.7) หรื อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน ๆ ปั จจุบนั )
 สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย (Book Bank)

หมายเหตุ
1. ลูกจ้างชัว่ คราว, ข้าราชการ
บานาญ, พนักงานเทศบาล ไม่มีสิทธิ์
เป็ นสมาชิก ตามข้อบังคับ ข้อ 32
2. สหกรณ์ไม่รับพิจารณา
หากเอกสารตาม ข้อ 3 ไม่ครบถ้วน
3. ผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียด
ในข้อ 4 ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
ทุกประการ
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ข้ อบังคับฯ หมวด 5 สมาชิก
ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ ีคือ
(1) ผูท้ ี่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ่ ึงจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) ก. เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจาจังหวัดกาญจนบุรีหรื อ
ข. เป็ นสมาชิกที่เคยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโอนไปสังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่นตามพระราชบัญญัติปรับปรุ ง
กระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2545 หรื อ
ค. เป็ นเจ้าหน้าที่สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีและได้รับ
เงินเดือนประจา หรื อ
ง. เป็ นเจ้าหน้าที่หรื อลูกจ้างประจาของสหกรณ์
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 33. การเข้ าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์อื่น ซึ่ งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิ ก ตามข้อ 37
ต้องยื่น ใบสมัครถึงสหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้โดยต้องมีผูบ้ ังคับ บัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่ งไม่ต่ากว่าหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่ วยงานนั้น
คนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาหรื อหัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้า
เป็ นสมาชิ กได้ ก็ให้แ จ้งผูส้ มัครนั้น ลงลายมือ ชื่ อ ของตนในทะเบี ยนสมาชิ ก กับ ช าระค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้า และชาระหุ ้น ตามจานวนที่ จะถื อให้ครบถ้วน
แล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ข้อ 34. ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็ น
รายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 35. สิ ทธิหน้ าที่ในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กต้องลงลายมือชื่ อของตนในทะเบี ยนสมาชิ ก กับชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและชาระค่าหุ ้น
ตามจานวนที่จะถือให้ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สิ ทธิของสมาชิกมีดงั นี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้ าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
ข้อ 36. สมาชิ กย้ ายสั งกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้น
ในสังกัดนั้น หากสหกรณ์น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้และคณะกรรมการดาเนิ นการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์
จะให้โอนเงินค่าหุ ้น และเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ี ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี)
ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรื อโอนมารับราชการ ในสังกัดตามข้อ 32 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็ นสมาชิก ก็ให้ยนื่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิ ในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตน
เป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ ีเสร็ จสิ้ นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่ อ ชื่ อสกุล สั ญชาติ และที่อยู่ สมาชิ กคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่ อ ชื่ อสกุล สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวด 3 หุ้น
ข้อ 4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้อ 5. การถื อหุ้ น สมาชิ กทุกคนต้องชาระค่าหุ ้นเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิ กตามอัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงิน ได้รายเดื อนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงิน เดือนหรื อค่ าจ้างประจา ซึ่ งสมาชิ กได้รับ จากหน่ วยงานเจ้าสั งกัด และหมายถึ งบ านาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิก ได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิ กประสงค์จะถือ หุ ้น รายเดือ นในอัตราที่ สู งกว่าอัตราที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบของสหกรณ์ หรื อจะขอซื้ อ หุ ้น เพิ่มขึ้ น อีกเมื่อ ใดก็ย่อมท าได้
โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวนหุน้ ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรื อถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
สมาชิกสมทบต้องถือหุ ้นและชาระค่าหุ ้นตามระเบียบของสหกรณ์ ยกเว้นสมาชิกสมทบประเภทนิ ติบุคคล, สมาคม, มูลนิ ธิและสถานศึกษาของทาง
ราชการ ไม่ตอ้ งถือหุน้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่ งเงินค่าหุน้ ของสมาชิกเพื่อชาระหนี้ แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น
ข้อ 6. การช าระค่ า หุ้ น รายเดื อ น การช าระค่ าหุ ้น รายเดื อ นนั้ น ให้ช าระโดยวิธี หัก จากเงิ น ได้รายเดื อ นของสมาชิ ก ในวัน จ่ ายเงิ น ได้รายเดื อ น
ประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสื อและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่า
หุ ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่ เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน คณะกรรมการดาเนิ นการจะอนุ ญาตให้สมาชิ กนั้นมิตอ้ งชาระค่าหุ ้นรายเดือนชัว่ ระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 7. การงดชาระเงินค่ าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุน้ ไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรื อ เป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท และไม่มี
หนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชาระเงินค่าหุน้ รายเดือน หรื อลดจานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8. ใบหุ้น สหกรณ์จะออกใบหุน้ สาหรับหุน้ หนึ่งหรื อหลายหุน้ ที่สมาชิกถือมอบให้สมาชิกไว้เป็ นหลักฐาน
ใบหุ ้นของสมาชิกคนใดสู ญหายหรื อชารุ ด และสมาชิกนั้นประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ออกใบหุ ้นให้ใหม่ ให้ยนื่ คาร้องเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ พร้อมทั้ง
ต้องชาระค่าธรรมเนียมสาหรับใบหุน้ ใหม่ให้แก่สหกรณ์ฉบับละ 5 บาท
อนึ่ง ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ เมื่อรับค่าหุน้ คืนต้องเวนคืนใบหุน้ ของสมาชิกนั้น ให้แก่สหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้อ 9. การแจ้ งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
อัตราค่ าหุ้นที่กาหนด

เงินได้ รายเดือน (บาท)
รายได้เกินกว่า
”
”
เกินกว่า 50,000

20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
บาท ขึ้นไป

รายได้ไม่เกิน
ไม่เกิน
”
”

20,000
30,000
40,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่ าหุ้นรายเดือน
(บาท)
1,000 – 1,500
1,500 – 2,000
1,500 –3,000
1,500 – 4,000
1,500 – 5,000

