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ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น จากัด
เลขทะเบียน....................................
วันที่ ............... เดือน ..................................... พ.ศ. .........................
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด

1. ข้าพเจ้า [ ] นาย [ ] นาง [ ] นางสาว .............................................................................................................
เกิดวันที่ ................. เดือน .............................................. พ.ศ. ....................... อายุ .......................ปี (นับถึงวันทีเ่ ขียนใบสมัคร)
ปจั จุบนั อยู่บา้ นเลขที่ ....................... หมู่ท่ี ......................... ถนน .............................................. ตาบล .........................................
อาเภอ ....................... จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ...................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................................
2. ข้าพเจ้าเป็ น
[ ] บิดาของสมาชิก
[ ] มารดาของสมาชิก
[ ] บุตรของสมาชิก
[ ] คู่สมรสของสมาชิก
[ ] นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ ] ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ของสมาชิกหมายเลขทะเบียนที่ ............................. ชื่อ – สกุล (สมาชิกสามัญ) ...........................................................................
คณะ ................................................................... มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................
มีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ซึง่ ข้าพเจ้า เห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ และเป็ นผูศ้ รัทธาในระบบสหกรณ์ ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ และขอส่งเงินสะสมค่าหุน้ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ฯ ครัง้ แรกเป็นจานวนเงิน .......................................... บาท
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์ฯ อื่น
4. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ ข้าพเจ้าจะชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและเงินสะสมค่าหุน้ ครัง้ แรกต่อสหกรณ์ฯ ซึง่ ทางคณะกรรมการดาเนินการได้กาหนดการชาระเงินให้เสร็จสิน้ ภายในระยะ
เวลา 15 วัน นับจากวันทีค่ ณะกรรมการดาเนินการรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ
5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบ จะปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าพยาน ณ วันที่ ..................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ มัคร
(..........................................................)
ลงชื่อ ........................................................... พยาน

ลงชื่อ ............................................................ พยาน

(..........................................................)

(...........................................................)
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เลขทะเบียน ..........................
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิ กสมทบ
ชื่อ ...................................................................... สกุล ...........................................................................................................
วัน .............................. เดือน ......................................................... พ.ศ. ............................

.......................................................................
.......................................................................

ลายมือชือ่ ผูส้ มัคร

.......................................................................
รับรองว่า สมาชิกผูน้ ้ไี ด้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
ผูร้ บั รอง .........................................................
(......................................................................)
ตาแหน่ง .........................................................

เจ้าหน้าที่ สอ.มข.
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สห

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น จากัด
แบบข้อมูลบุคคลประกอบการสมัครสมาชิ 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 ยูป่ จั จุบนั
สถานทีท่ างาน
แหล่งทีม่ าของรายได้มาจาก
ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการเปิ ดบัญชี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
วุฒกิ ารศึกษา
ตาแหน่งงาน

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

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช,ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์ ระบุตาแหน่ง ......................
อาจารย์เปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ระบุตาแหน่ง ....................
ข้าราชการ
ข้าราชการเปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจาเปลีย่ นสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั ่วคราว
ชื่อตาแหน่งงานระบุ ................................................... ปี พ.ศ. ที่ เริม่ ทางานในสถานทีท่ างานปจั จุบนั ....................................

รายได้สว่ นบุคคล
(บาท/เดือน)

น้อยกว่า 10,000
50,001 -100,000

สถานภาพสมรส
รายละเอียดคูส่ มรส
อาชีพ

สถานภาพทีอ่ ยูอ่ าศัย

ประกันชีวติ
รถยนต์
บัตรเครดิตทีท่ ่านถือ

20,001 – 30,000
มากกว่า 200,000

30,001 – 50,000
ไม่มรี ายได้

โสด
สมรส
อื่น ๆ (ระบุ) ............................................
ชื่อ – สกุล ................................................................................................................................................................
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั
วิชาชีพอิสระ
ธุรกิจส่วนตัว
แม่บา้ น
อื่น ๆ (ระบุ) ............................................

รายได้ (บาท/เดือน)
จานวนบุตร
ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย

10,001 – 20,000
100,001 – 200,000

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

ไม่ม ี
มี บุตรชาย .................. คน บุตรหญิง .................. คน
บ้านเดีย่ ว
ทาวน์เฮ้าส์
อาคารพาณิชย์/ตึกแถว
คอนโดมิเนียม
บ้านเช่า / ห้องเช่า
อพาร์ทเม้นท์
เป็ นของตนเอง / คูส่ มรส
เป็ นของสมาชิกในครอบครัว
อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ่นื
(
ปลอดภาระ
ผ่อนชาระ ..................... บาท / เดือน )
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

มี
มี ............ คัน
มี ............ บัตร
ลงชื่อ ....................................................................
(......................................................................)
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หนังสือตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์
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 .......................................
ข้ า พเจ้ า มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ อั น พึ งเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งที่ ข้ า พเจ้ า เป็ น สมาชิ ก หรื อ สมาชิ ก สมทบ ส าหรั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้แก่ เงินทุนเรือนหุ้นสะสม เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากในบัญชี รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่นๆ เมื่อข้าพเจ้าถึง
แก่กรรม เช่น เงินสินไหมการประกันชีวิต เงินสวัสดิการ และเงินหรือประโยชน์อื่นๆ
ข้าพเจ้าขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์โดยหนังสือฉบับนี้ และให้ยกเลิกหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ในการยกเลิก
หนังสือฉบับก่อนหน้านี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ลงลายมือชื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 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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หนังสือรับรอง
ข้าพเจ้า ....................................................................................... ตาแหน่ง ..............................................................
สังกัด / หน่วยงาน / คณะ / สถาบัน / สานัก / ศูนย์ / วิทยาลัย ...................................................................................................
ขอรับรองว่า ................................................................................................ มีความประสงค์ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ............................................................. ผูร้ บั รอง

(ลงชื่อ) ............................................................ ผูร้ บั รอง

(.............................................................)

(............................................................)

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

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

(............................................................)

(............................................................)

หมายเหตุ
 กรณีผสู้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึง่ เกีย่ วข้องเป็ นบิดา มารดา
คูส่ มรสหรือบุตร เป็ นผูร้ บั รอง
 กรณีผสู้ มัครเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษา และให้สมาชิกสามัญ
จานวน 2 คน เป็ นผูร้ บั รอง
 กรณีผสู้ มัครเป็ นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สมาชิกสามัญ จานวน 2 คน เป็ นผูร้ บั รอง
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิ กสมทบ





สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จานวน 1 แผ่น ( ผูส้ มัคร , ผูร้ บั รอง)
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 แผ่น ( ผูส้ มัคร , ผูร้ บั รอง )
ทะเบียนสมรส ( กรณีสมัครเป็ นคูส่ มรสของสมาชิก )
หนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษา ( กรณีผสู้ มัครเป็ นนักศึกษา มข. )

