เลขทะเบียนที่.......................
ใบสมัคร
สมาชิกสหกรณ์ ๙ พัฒนา จากัด
เขียนที่ ...................................................
วันที่ ...................................................
เรี ยน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ๙ พัฒนา จากัด
ข้ าพเจ้ าได้ ทราบข้ อความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ๙ พัฒนา จากัด โดยตลอดแล้ ว และเห็นชอบในความมุง่
หมายของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก และขอให้ ถ้อยแถลงเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้ อ1.ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/น.ส ....................................................นามสกุล ..............................................
บ้ านเลขที่(ที่สามารถติดต่อได้ ).......................................ตรอก/ซอย......................................ถนน .....................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ......................................
ข้ าพเจ้ าเกิดวันที.่ ................... เดือน ........................................ พ.ศ....................... อายุ.................... ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที.่ ........................................ วันออกบัตร ...............................วันหมดอายุบตั ร......................
สถานภาพ โสด / สมรส ชื่อคูส่ มรส ..................................................................................... ..............................
ปั จจุบนั เป็ นพนักงาน / ลูกจ้ างสัญญาจ้ าง................................. ตาแหน่ง.............................................
แผนก ........................................... ส่วน .................................................... ฝ่ าย ..................................................... .......
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าได้ เข้ าเป็ นสมาชิกในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุ้นต่อสหกรณ์จานวน........หุ้น
เป็ นเงินจานวน.................................. บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าเคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์นี ้มาแล้ ว และได้ ลาออกไปเมื่อวันที.่ .......เดือน...................... พ.ศ......
เหตุที่ลาออก.................................................................................... ...........................
ข้ อ4.ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสหกรณ์ทกุ ประการ หาก
ผิดข้ อตกลง
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทางสหกรณ์จดั การได้ ตามข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
.......................................................... ......
ผู้สมัคร
คารับรองของสมาชิก
เขียนที่ ...............................................
วันที่ ..............................................
ข้ าพเจ้ า ...................................................................................... สมาชิกเลขที่ทะเบียนที่..............................
ขอรับรองว่ าข้ อความในใบสมัครนีเ้ ป็ นความจริงทุกประการ
............................................
สมาชิกผู้รับรอง

สมาชิกเลขทะเบียนที่........................
ทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ ๙ พัฒนา จากัด
ประเภท สหกรณ์ บริการ
ที่ตงั ้ สานักงาน ในบริเวณ บมจ.อสมท
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
----------------------------------1. ชื่อ........................................................ อายุ............ปี (เกิดวันที่...........................................................)
สัญชาติ.......................เลขประจาตัวประชาชน.........................................................................................
2. ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้ ) บ้ านเลขที่...............ถนน.................................ตาบล/แขวง..............................
อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.......................................
3. ตาแหน่งปั จจุบนั ....................................แผนก..........................................ฝ่ าย......................................
เบอร์ โทรศัพท์ตดิ ต่อภายใน...................................ที่บ้าน...........................................
4. เคยเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ ............................ลาออกเมื่อ.........................ทะเบียนสมาชิกเดิม...............
5. สหกรณ์รับข้ าพเจ้ าเป็ นสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ ..................ครัง้ ที่.................
วันที่...........................................................
6. ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าหุ้นครัง้ แรก วันที่ ..................................................................................
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับของสหกรณ์ทกุ ประการ จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน ณ วันที่ ..............................................................

ลายมือชื่อสมาชิก.....................................................
ลายมือชื่อพยาน.......................................................

เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.................
ข้ าพเจ้ า....................................................อายุ....................ปี สมาชิกสหกรณ์ ๙ พัฒนา จากัด เลข
ทะเบียนที่........................ถ้ าข้ าพเจ้ าถึงแก่กรรม โดยอาศัยอานาจตามข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 40 ข้ าพเจ้ าขอให้
ทางสหกรณ์โปรดดาเนินการกับเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปั นผลหรื อเงินอื่นๆ ของข้ าพเจ้ าให้ แก่ผ้ รู ับโอน
ประโยชน์เพียง 1 ราย เรี ยงตามลาดับความสาคัญดังนี ้
1. ......................................................................เกี่ยวข้ องเป็ น......................................................
2. ...................................................................... เกี่ยวข้ องเป็ น......................................................
3. ...................................................................... เกี่ยวข้ องเป็ น......................................................
ทังนี
้ ้ ถ้ าข้ าพเจ้ าถึงแก่กรรมในขณะที่ข้าพเจ้ ายังมีหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐาน ะผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ทาง
สหกรณ์หกั หนี ้เงินกู้คงเหลือซึง่ ข้ าพเจ้ าต้ องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน แล้ วจึงดาเนินการตามที่ข้าพเจ้ าต้ องการ

ลงชื่อ................................................... ผู้เขียน
(
)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ................................................... พยาน
(
)

