คำแนะนำกำรใช้งำนแบบฟอร์มสมัครสมำชิกสมทบ สอ.ฐท.สส.
•
•
•
•

จัดพิมพ์แบบฟอร์มนี้ด้วยเครื่องปรินทเลเซอร์ หรือ อิงค์เจ็ท เท่ำนั้น
แผ่นที่ 1 ทะเบียนสมำชิกสมทบ เป็นแผ่นที่ 1
แผ่นที่ 2 ใบสมัครสมำชิกสมทบ เป็นแผ่นที่ 2
แผ่นที่ 3 พินัยกรรมและหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ (ปรินท์หน้ำหลัง)

1. หลักฐำนประกอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ สอ.ฐท.สส.
1.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
1.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน
1.3 รูปถ่ำยที่ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. เงินสด
2.1 ค่ำธรรมเนียม คนละ 50 บำท
2.2 ค่ำหุ้นตำมจำนวนที่ต้องกำรถือ (หุ้นละ 10 บำท) ให้ถือได้ตั้งแต่ 20 หุ้น แต่ไม่เกิน 1,000 หุ้น

โทรศัพท์ 71158 ต่อ 105 หรือ 72187 , 71305 / 038-308665
http://www.sattahip-coop.com

ทะเบียนสมำชิกสมทบ

เลขทะเบียนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐำนทัพเรือสัตหีบ จำกัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงำนเลขที่ 40 หมู่ 1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี่
-----------------------------------------1. ชื่อและชื่อสกุล
สัญชำติ
อำเภอ/เขต

อำยุ

อยู่บ้ำนเลขที่

หมู่

ปี (วันเดือนปีเกิด)

ตำบล/แขวง

จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

2. เป็นสมำชิกในฐำนะผู้เข้ำชื่อขอจดทะเบียน หรือมติคณะกรรมกำรดำเนินกำร ครั้งที่
วันที่

และได้สิทธิ์ในฐำนะสมำชิกสมทบ เมื่อวันที่

ข้ำเจ้ำทรำบและเข้ำใจข้อบังคับโดยตลอดแล้ว ยินยอมผูกพันตนในกำรปฏิบัติตำม ข้อบังคับ มติ
ระเบียบของสหกรณ์ สัญญำที่ทำให้ไว้กับสหกรณ์ และคำรับรองที่ให้ไว้ในใบสมัครทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)

สมำชิก
(

(ลงชื่อ)

)
เจ้ำหน้ำที่

(
หมำยเหตุ
1. หลักฐำนประกอบกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบ สอ.ฐท.สส.
1.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
1.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน
1.3 รูปถ่ำยที่ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. เงินสด
2.1 ค่ำธรรมเนียม คนละ 50 บำท
2.2 ค่ำหุ้นตำมจำนวนที่ต้องกำรถือ (หุ้นละ 10 บำท) ให้ถือได้ตั้งแต่ 20 หุ้น แต่ไม่เกิน 1,000 หุ้น

)

ใบสมัครสมำชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐำนทัพเรือสัตหีบ จำกัด
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ฐำนทัพเรือสัตหีบ จำกัด
1. ข้ำพเจ้ำ
สัญชำติ

ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่

อำยุ

ปี (วันเดือนปีเกิด)

หมู่ที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

โทรศัพท์

อำชีพ

สถำนที่ปฏิบัติงำน

โทรศัพท์

ขอสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมทบโดยข้ำพเจ้ำ

รหัสไปรษณีย์

( ) เป็นบุคคลในครอบครัวของสมำชิกชื่อ
เลขสมำชิก
สังกัด
ในฐำนะเป็น
และเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
( ) เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว หรือพนักงำนรำชกำร ในสังกัด กองทัพเรือ
( ) เป็นครู หรือลูกจ้ำงสวัสดิกำรในอัตรำกำลังของสวัสดิกำรกองทัพเรือ
( ) เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง ที่เคยสังกัดฐำนทัพเรือสัตหีบ ซึง่ เกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออกจำกรำชกำรแล้ว
( ) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์
2. ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทำงวินัย ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอำญำ และไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3. ข้ำพเจ้ำขอถือหุ้น เป็นจำนวน
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.- บำท (ขั้นต่ำ 20 หุ้น ไม่เกิน 1,000 หุ้น)
4. ข้ำพเจ้ำมิได้เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิน
5. ข้ำพเจ้ำทรำบ และเข้ำใจข้อควำมในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยตลอดแล้ว ยินยอมชำระเงินค่ำหุ้น
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
6. ข้ำพเจ้ำเต็มใจปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ทุกประกำร
(ลงชื่อ)
(

ผู้สมัคร
)

คำรับรองของสมำชิก
ขอรับรองว่ำข้อควำมที่ผู้สมัครแสดงไว้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงสมควรรับเข้ำเป็นสมำชิกสมทบของสหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)

ผู้รับรอง 1.

(

) เลขทะเบียน

.

(ลงชื่อ)
(

ผู้รับรอง 2.
) เลขทะเบียน

.

พินัยกรรมและหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์

สมำชิกสมทบเลขที่

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่
เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำ

อำยุ

(วันเดือนปีเกิด)

สัญชำติ

ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ปี

หมู่ที่

ได้ทำพินัยกรรมไว้ดังต่อไปนี้

1. ถ้ำข้ำพเจ้ำเสียชีวิตไปแล้ว บรรดำทรัพย์สินของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐำนทัพเรือสัตหีบ จำกัด
และที่จะเกิดขึ้นใหม่ในภำยหน้ำ ข้ำพเจ้ำขอยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ ให้เป็นผู้รับทรัพย์สิน
ตำมจำนวนซึ่งกำหนดไว้ดังนี้
เงินค่ำหุ้น เงินรับฝำกประเภทต่ำง ๆ เงินปันผล เงินรอจ่ำย และดอกเบี้ยที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ฐำน
ทัพเรือสัตหีบ จำกัด ข้ำพเจ้ำขอยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ก.
บ้ำนเลขที่

จำนวน
หมู่

ตำบล

ข.
บ้ำนเลขที่

อำเภอ
จำนวน

หมู่

ตำบล

ค.
บ้ำนเลขที่

ส่วน/ทั้งหมด เกี่ยวข้องเป็น
ส่วน/ทั้งหมด เกี่ยวข้องเป็น
อำเภอ

จำนวน
หมู่

ตำบล

จังหวัด
จังหวัด
ส่วน/ทั้งหมด เกี่ยวข้องเป็น

อำเภอ

จังหวัด

บุคคลอื่นใดนอกจำกกล่ำวไว้ในพินัยกรรมและหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ฉบับนี้ ห้ำมมิให้มำเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ
ข้ำพเจ้ำโดยเด็ดขำด
ข้อ 2. พินัยกรรมและหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ฉบับนี้ มีผลบังคับเฉพำะทรัพย์สินของข้ำพเจ้ำตำม ข้อ 1. เท่ำนั้น ไม่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่น ๆ ของข้ำพเจ้ำแต่อย่ำงใด
ข้อ 3. หำกทำยำทและผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรม และหนังสือฉบับนี้ ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ประสงค์จะรับทรัพย์สิน
ตำมพินัยกรรมและหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอยกทรัพย์สิน ตำมข้อ 1. แบ่งให้แก่ผู้มีสิทธิในลำดับอื่นๆ เท่ำๆ กัน หำกไม่มี
ทำยำทหรือผู้มีสิทธิได้รับในลำดับอื่น ข้ำพเจ้ำขอยกให้แก่ ทำยำทโดยธรรมตำมกฎหมำย
ในขณะที่ทำพินัยกรรมนี้ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประกำร ไม่วิกลจริตจิตฟั่นเฟือน ทั้งไม่เจ็บป่วย
ประกำรใด และข้ำพเจ้ำได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)
(

ผู้ทำพินัยกรรม
)

/ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ..

-๒–
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำได้มำนั่งเป็นพยำนรู้เห็นในกำรที่ผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้สั่งตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ
ซึ่งในขณะที่ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะดี ไม่วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่เจ็บป่วยแต่ประกำรใด และได้ลงลำยมือชื่อ
ไว้ต่อหน้ำข้ำพเจ้ำทุกคน
(ลงชื่อ)
(

พยำน
)

(ลงชื่อ)
(

พยำน
)

หมำยเหตุ 1. ผู้ทำพินัยกรรมและหนังสือรับโอนประโยชน์ต้องลงลำยมือชื่อต่อหน้ำพยำนอย่ำงน้อยสองคน และ
พยำนทั้งสองต้องลงลำยมือชื่อรับรองลำยมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมต่อหน้ำผู้ทำพินัยกรรมในขณะนั้นด้วย
2. พยำนในพินัยกรรมและหนังสือรับโอนประโยชน์ จะต้องบรรลุนิติภำวะแล้ว คืออำยุครบ 20 ปี
บริบูรณ์ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศำลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ต้องไม่เป็นคนหูหนวก เป็น
ใบ้ หรือตำบอดทั้งสองข้ำง และพยำนรวมทั้งคู่สมรสของพยำน จะเป็นผู้รับทรัพย์สินตำมพินัยกรรมและหนังสือตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ไม่ได้
3. ให้ผู้ทำพินัยกรรมและหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ ลงลำยมือชื่อกำกับที่ด้ำนล่ำงของกระดำษ ทั้งสอง
หน้ำ ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ แล้วให้ผู้ทำพินัยกรรมและหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ฉบับนี้ พร้อมทั้งพยำนทั้งสองลง
ลำยมือชื่อกำกับทุกแห่ง

