F-MEM-001 (REV.0-01032015)

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

เรียน ประธานกรรมการดาเนินการ/ผู้จัดการ

ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์อส
ิ ลามอัศศิดดีก จากัด
และคาขอเปิดบัญชีหน
ุ้ สมาชิก
สมาชิกสาขา.................................................................
เลขที่สมาชิก --

(1) ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
ข้าพเจ้า  นาย  นางสาว  นาง  อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] วัน/เดือน/ปี เกิด [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ]
อายุ.................ปี ศาสนา  อิสลาม  พุทธ  คริสต์  อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด  ไม่ได้เรียน  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................... ประเภทสมาชิกที่สมัคร  สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ
(2) ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
ชื่อหมู่บ้าน................................................ บ้านเลขที่.................. ซอย................................ ถนน..................................... หมู่ที่............
ตาบล.................................... อาเภอ........................................ จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์/มือถือ........................................................................................... E-mail: ……………..………………………….………………………..………..
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน  บ้านของตนเอง  บ้านของบิดามารดา  บ้านของบุคคลในครอบครัว  บ้านพักสวัสดิการ  บ้านเช่า/
ห้องเช่า อาศัยอยู่เป็นเวลา.................ปี  อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................
(3) สถานภาพครอบครัว
สถานภาพ  โสด  สมรส (จดทะเบียน)  สมรส (ไม่จดทะเบียน)  หม้าย  หย่า  อื่นๆ…………………….…………………………
ชื่อ-ชื่อสกุล คู่สมรส  นาย  นางสาว  นาง  อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................
อายุ..................ปี อาชีพ............................................................................................ โทรศัพท์............................................................
จานวนบุตร ชาย..............................คน หญิง..............................คน รวม..............................คน กาลังศึกษา.............................คน
(4) อาชีพการงาน/รายได้
อาชีพ  เกษตรกร  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  ข้าราชการบานาญ
 ข้าราชการ........................... สังกัด...........................................................................................จังหวัด...........................................
 พนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน สถานที่ทางาน..................................................................................................................................
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................................
รายได้/เดือน รายได้ประจา..................................บาท รายได้อื่นๆ..................................บาท รวมทั้งสิ้น..................................บาท
(5) การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
5.1 ท่านมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างไร  ได้รับเอกสาร/การประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์  บุคคลในบ้านเป็นสมาชิกอยู่
ก่อนแล้ว  มีบุคคลแนะนา ชื่อ-สกุล.................................................................................. โทรศัพท์................................................
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................................
5.2 ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์แห่งอื่นบ้างหรือไม่  ไม่ได้เป็นสมาชิก  เป็นสมาชิกอยู่ โปรดระบุรายชื่อ
สหกรณ์/กลุ่มออมทรัพย์................................................................................ อาเภอ.......................................จังหวัด.........................
(6) การเปิดบัญชีและชาระค่าหุ้นสมาชิก
6.1 ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีหุ้นสมาชิก และชาระค่าหุน้ ครั้งแรกจานวน......................หุน้ (หุน้ ละ 10 บาท) รวมเป็นเงิน.........................บาท
พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้าตามระเบียบสหกรณ์
6.2 ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะชาระค่าหุน้ สมาชิกเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ................................บาท หรือมากกว่า เป็นประจาทุกเดือน

(7) คารับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความที่แสดงไว้นี้เป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางสหกรณ์ดาเนินการตามที่เห็นสมควรได้ อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจในข้อตกลง รายละเอียดข้อความต่างๆ ใน
ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์ และยินดีปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวที่มีใช้อยู่แล้ว ตลอดจนที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้า
ลงชื่อผู้สมัคร
ลงชื่อผู้รับสมัคร
ลงชื่อผู้อนุมัติ
................................................................. ................................................................. .................................................................
(........................................................)
(........................................................)
(........................................................)
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จากัด
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ สานักงานเลขที่ 1332 ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ชื่อ-สกุล....................................................................................................... อายุ.........................ปี สัญชาติ..........................
สมาชิก เลขทะเบียนที่ -- สหกรณ์รับ เข้าเป็นสมาชิกตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ

ดาเนินการ ชุดที่..................... ในการประชุมครั้งที่...................... เมื่อวันที่..................................... โดยได้ชาระค่าหุ้นครั้งแรก
และค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า และได้รับสิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์ตงั้ แต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ์ทุก ประการ จึง ได้ลงลายมือชื่อให้ไ ว้เ ป็น
สาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อสมาชิก
ลงชื่อพยาน
ลงชื่อพยาน
................................................................. ................................................................. .................................................................
(........................................................)
(........................................................)
(........................................................)
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จากัด สานักงานเลขที่ 1332 ถนนเพชรเกษม ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เขียนที่........................................................................................... วันที่.................เดือน........................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง................................................................................................ อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่

-- ได้ทาหนังสือฉบับนี้ข้ึนเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งข้าพเจ้ามีอ ยู่ใน
สหกรณ์ และเมื่อข้าพเจ้าได้ถงึ แก่กรรมขอให้สหกรณ์ดาเนินการหักชาระหนี้ (ถ้ามี) จากเงินผลประโยชน์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือพึง
ได้รับอันเนื่องจากการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า และหากว่ามีเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่ข้าพเจ้ามีอยู่คงเหลือจาก
การหักชาระหนี้แล้ว ให้ทางสหกรณ์มอบให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่มีชื่อตามที่ระบุไว้ ดังนี้
1) .......................................................................... ความสัมพันธ์....................................... ให้ได้รับ..........................ส่วน
2) .......................................................................... ความสัมพันธ์....................................... ให้ได้รับ..........................ส่วน
3) .......................................................................... ความสัมพันธ์....................................... ให้ได้รับ..........................ส่วน
4) .......................................................................... ความสัมพันธ์....................................... ให้ได้รับ..........................ส่วน
5) .......................................................................... ความสัมพันธ์....................................... ให้ได้รับ..........................ส่วน
ขณะที่ทาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้ดีแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อสมาชิก
ลงชื่อพยาน
ลงชื่อพยาน
................................................................. ................................................................. .................................................................
(........................................................)
(........................................................)
(........................................................)
*** หมายเหตุ พยานต้องมิใช่ผู้รับโอนประโยชน์

