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ใบสมัครสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น จากัด
เขียนที่ ..................................................................
วันที่ ................. เดือน ........................................... พ.ศ. ............................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข้าพเจ้า [ ] นาย [ ] นาง [ ] นางสาว .................................................................................................................................
เกิดวันที่ ......................................อายุ ..................... ปี ตัง้ บ้านเรือนอยู่บา้ นเลขที.่ ................... หมูท่ ่ี .................. ถนน ......................................
ตาบล ......................................... อาเภอ ......................................... จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์ .....................................
ได้เข้าใจข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ตลอดแล้ว
ข้อ 1. ข้าพเจ้า
ประเภทตำแหน่ ง
[ ] อาจารย์
[ ] อาจารย์เปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
สำยงำน
[ ] ข้าราชการ
[ ] ข้าราชการเปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ] สายผูส้ อน
[ ] ลูกจ้างประจา
[ ] ลูกจ้างประจาเปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ] สายสนับสนุน
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ ง .........................................
[ ] พนักงานราชการ
.........................................
[ ] ลูกจ้างชั ่วคราว
สังกัดภาควิชา / หน่ วยงาน ........................................................................ คณะ ........................................................... มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ทท่ี างาน .......................................................... ทีบ่ า้ น / มือถือ ........................................................ เงินได้รายเดือนในอัตราเงินเดือน
เดือนละ ............................................ บาท
ข้อ 2 ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์อ่นื ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ มื เงิน
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงให้หกั เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า จานวน 300 บาท และค่าหุน้ จานวน ........................................... หุน้
หุน้ ละ 10 บาท เป็ นเงิน ........................................... บาท รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ เป็ นเงินจานวน ............................................ บาท
ข้อ 4 ข้าพเจ้าเคยเป็ นสมาชิกแห่งสหกรณ์มาแล้ว และได้ลาออกไปเมื่อ วันที่ ................. เดือน ............................ พ.ศ........................
เพราะเหตุ ..........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 5 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผ่ จู้ า่ ยเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หักเงินได้รายเดือนเพื่อชาระค่าหุน้ ชาระหนี้ตามพันธะทีข่ า้ พเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ในการหักเงินได้รายเดือนชาระค่าหุน้ ชาระหนี้
ทีข่ า้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่ วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข้อ 6 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จักปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................................... ผูส้ มัคร
(....................................................................................)
................../........................................../......................
หมำยเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
1. สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรลูกจ้างประจา อย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 1 แผ่น
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 แผ่น
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดใบสมัครสมาชิก)
4. ใบแจ้งยอดเงินเดือนจากทางมหาวิทยาลัย จานวน 1 แผ่น ( slip ที่พิมพ์จำก internet เดือนล่ำสุด )
5. พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชัวคราว
่
ต้องแนบ สำเนำสัญญำจ้ำง จำนวน 1 ชุด
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คารับรองของสมาชิ ก
เขียนที่ ......................................................................

เขียนที่ ......................................................................

วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................

วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................

ข้าพเจ้า .....................................................................

ข้าพเจ้า .....................................................................

สมาชิกเลขที่ ............................ รับรองว่าข้อความตาม

สมาชิกเลขที่ ............................ รับรองว่าข้อความตาม

ใบสมัครนี้เป็ นจริง

ใบสมัครนี้เป็ นจริง

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

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

สมาชิกผูร้ บั รอง

สมาชิกผูร้ บั รอง

มติ คณะกรรมการดาเนิ นการ
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ประชุมครัง้ ที่ ............................/.................................... เมื่อวันที่ ................... เดือน ...................................... พ.ศ. ..............................
(ลงชื่อ) .............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
(........................................................................................)
วันที่ ................../........................................../...............................
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิ ทยำลัยขอนแก่น จำกัด
แบบข้อมูลบุคคลประกอบกำรสมัครสมำชิ ก

วันที่ ........................................................

ข้าพเจ้า นาย / นาง /น.ส. / อื่น ๆ (ระบุ) ................. ชื่อ ............................................................ นามสกุล ................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ....................................................................... สายงาน
สายผูส้ อน
สายสนับสนุ น
สัญชาติ ....................... อื่น ๆ (ระบุ) ....................... วัน / เดือน / ปี พ.ศ. เกิด . .............................................. เพศ
ชาย
หญิง
ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที่ ................... หมูบ่ า้ น .............................. หมูท่ ่ี ................ ตรอก/ซอย .............................ถนน ...................................
แขวง/ตาบล .............................. เขต / อาเภอ .......................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................
โทรศัพท์บา้ น .................................. โทรศัพท์มอื ถือ ............................................ อีเมล์ .......................................................................................
สถานทีท่ างาน หน่ วยงาน (ภาควิชา) ................................................................ สังกัดคณะ / สานัก ..........................................................................
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ทท่ี างาน .......................................................................................
ั
ทีอ่ ยูส่ าหรับการติดต่อ / ส่งเอกสาร
ทีอ่ ยู่ปจจุบนั
สถานทีท่ างาน
แหล่งทีม่ าของรายได้มาจาก
ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
วุฒกิ ารศึกษา
ตาแหน่งงาน

รายได้สว่ นบุคคล
(บาท/เดือน)

ประเทศอื่นๆ (ระบุ) ...........................................
ออมเงิน
อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช,ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์ ระบุตาแหน่ง ........................
อาจารย์เปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ระบุตาแหน่ง ......................
ข้าราชการ
ข้าราชการเปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจาเปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั ่วคราว
ชื่อตาแหน่งงานระบุ ................................................... ปี พ.ศ. ทีเ่ ริม่ ทางานในสถานทีท่ างานปจั จุบนั .....................................
น้อยกว่า 10,000
50,001 -100,000

10,001 – 20,000
100,001 – 200,000

20,001 – 30,000
มากกว่า 200,000

30,001 – 50,000
ไม่มรี ายได้

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
อื่น ๆ (ระบุ) ............................................
รายละเอียดคูส่ มรส ชื่อ – สกุล ..........................................................................................................................................................................
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
วิชาชีพอิสระ
ธุรกิจส่วนตัว
แม่บา้ น
อื่น ๆ (ระบุ) ............................................
รายได้ (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 50,000
50,001 – 100,000
100,001 – 200,000
มากกว่า 200,000
ไม่มรี ายได้
จานวนบุตร
ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย

ไม่ม ี
บ้านเดีย่ ว
บ้านเช่า / ห้องเช่า

มี บุตรชาย .................. คน บุตรหญิง .................. คน
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารพาณิชย์/ตึกแถว
คอนโดมิเนียม
อพาร์ทเม้นท์

สถานภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย

เป็ นของตนเอง / คูส่ มรส
เป็ นของสมาชิกในครอบครัว
(
ปลอดภาระ
ผ่อนชาระ ..................... บาท / เดือน )

ประกันชีวติ
รถยนต์
บัตรเครดิตทีท่ ่านถือ

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

มี
มี ............ คัน
มี ............ บัตร
ลงชื่อ ....................................................................
(......................................................................)

อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ่นื
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้าพเจ้า [ ] นาย [ ] นาง [ ] นางสาว ...............................................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................... สังกัดคณะ....................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด...................................อายุ...................ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่............................หมู่ที่.................. หมู่บา้ น...................................................ถนน ......................................
ตาบล ........................... อาเภอ ................................. จังหวัด .................................รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ..................................
เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน ................................................................. วันออกบัตร ...................................วันหมดอายุ ........................................
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับประโยชน์อันพึงเกิดขึ้นในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด ได้แก่ เงินทุนเรือนหุ้นสะสม เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากในบัญชี รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่นๆ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เช่น เงินสินไหม
การประกันชีวิต เงินสวัสดิการ และเงินหรือประโยชน์อื่นๆ
ข้าพเจ้าขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์โดยหนังสือฉบับนี้ และให้ยกเลิกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ในการยกเลิกหนังสือ
ฉบับก่อนหน้านี้จะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ หนังสือตั้ งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ลงลายมือชื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ผู้มีอานาจเท่านั้น
ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายประโยชน์อันพึงได้รับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ทั้งนี้ให้หักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ ก่อนแล้ว จึงให้ แก่บุคคลดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ตามลาดับและเงื่อนไขท้ายหนังสือฉบับนี้
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ความสัมพันธ์

ที่อยู่ (โดยละเอียด)

ให้ได้รับ
ร้อยละ (%)

ที่อยู่......................................................................................
.............................................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
ที่อยู่......................................................................................
.............................................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
ที่อยู่......................................................................................
.............................................................................................
โทรศัพท์..............................................................................
ที่อยู่......................................................................................
.............................................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการกาหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระทาขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ............................................................... สมาชิกผู้แสดงเจตนา
(..................................................................)
ลงชื่อ…………………………………………………………...พยาน
(……………………………………………..……………...)

ลงชื่อ………….……………………………………….………………พยาน
(……………………………......…………………….………….…)
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(ฉบับ สหกรณ์)

หนังสือเจตนายิ นยอม
เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ ...............เดือน...........................................พ.ศ. ....................
เรียน ผูอ้ านวยการกองคลัง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................
เป็ น ข้าราชการ / พนักงาน /ลูกจ้างประจา /ลูกจ้างชัวคราว
่
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีให้กองคลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินบาเหน็จหรือบานาญ หรือเงินอื่นใดทีไ่ ด้รบั จากทางราชการ หรือ
เงิน ที่ท างราชการพึ งจ่ า ยให้แ ก่ ข ้ า พเจ้ า เพื่อ ช าระหนี้ เงิน ต้ น ดอกเบี้ ย และค่ า หุ้ น ให้ ก ับ ทางสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ดังนี้
หักให้สหกรณ์ เป็ นลาดับแรกตามจานวนที่สหกรณ์ ได้แจ้งไป ถัดจากหนี้ ภาษีอากรและการหักเงิน เข้ากองทุน
ทีส่ มาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมเป็ นอย่างอืน่
.....................................................................................................เพือ่ ชาระหนี้............................................................
ตามสัญญาเงินกูเ้ ลขที.่ ...................................................................มีงวดผ่อนชาระเดือนละ.......................................บาท
โดยให้กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น หักชาระหนี้ให้สหกรณ์จนกว่าข้าพเจ้าจะชาระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิน้ หรือ
หมดภาระผูกพันตามทีข่ า้ ฯมีพนั ธะผูกพันต่อสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ ในการหักเงินได้รายเดือนชาระหนี้ทข่ี า้ พเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่ วยงานต้นสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
หากจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงการแสดงเจตนายินยอมตามหนังสือฉบับนี้ในภายหลังต้องได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสหกรณ์ฯก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์
ข้าฯได้ทราบข้อความในหนังสือนี้อย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับความประสงค์จงึ ลงลายมือชือ่ ไว้ในหนังสือนี้ ณ วัน
เดือน ปี ทีก่ ล่าวข้างต้น

ลงชือ่ .........................................................ผูย้ นิ ยอม
(........................................................)

ลงชือ่ .........................................................พยาน
(...........................................................)

ลงชือ่ ....................................................พยาน
(....................................................)

6/6

(ฉบับ กองคลัง)
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ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินบาเหน็จหรือบานาญ หรือเงินอื่นใดทีไ่ ด้รบั จากทางราชการ หรือ
เงิน ที่ท างราชการพึ งจ่ า ยให้แ ก่ ข ้ า พเจ้ า เพื่อ ช าระหนี้ เงิน ต้ น ดอกเบี้ ย และค่ า หุ้ น ให้ ก ับ ทางสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
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หักให้สหกรณ์ เป็ นลาดับแรกตามจานวนที่สหกรณ์ ได้แจ้งไป ถัดจากหนี้ ภาษีอากรและการหักเงิน เข้ากองทุน
ทีส่ มาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมเป็ นอย่างอืน่
.....................................................................................................เพือ่ ชาระหนี้............................................................
ตามสัญญาเงินกูเ้ ลขที.่ ...................................................................มีงวดผ่อนชาระเดือนละ.......................................บาท
โดยให้กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น หักชาระหนี้ให้สหกรณ์จนกว่าข้าพเจ้าจะชาระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิน้ หรือ
หมดภาระผูกพันตามทีข่ า้ ฯมีพนั ธะผูกพันต่อสหกรณ์ และเพื่อประโยชน์ ในการหักเงินได้รายเดือนชาระหนี้ทข่ี า้ พเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่ วยงานต้นสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผูบ้ งั คับบัญชาเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
หากจะมีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงการแสดงเจตนายินยอมตามหนังสือฉบับนี้ในภายหลังต้องได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสหกรณ์ฯก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์
ข้าฯได้ทราบข้อความในหนังสือนี้อย่างดีแล้ว เห็นว่าตรงกับความประสงค์จงึ ลงลายมือชือ่ ไว้ในหนังสือนี้ ณ วัน
เดือน ปี ทีก่ ล่าวข้างต้น

ลงชือ่ .........................................................ผูย้ นิ ยอม
(........................................................)

ลงชือ่ .........................................................พยาน
(...........................................................)

ลงชือ่ ....................................................พยาน
(....................................................)

