เลขทะเบียนที่ .....................
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จากัด
ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
---------------------------------เขียนที่ .......................................
วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ...............
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จากัด
1. ข้ าพเจ้ า ...................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

----

อายุ ......... ปี เกิดวันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ...................
(โปรดอย่าใช้ คาย่อ)
อยูบ่ ้ านเลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ............ ถนน ................................... แขวง/ตาบล .....................................
เขต/อาเภอ ........................... จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ ......................................
2. สถานภาพทางครอบครัว
2.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นโสด
2.2 ข้ าพเจ้ าสมรสแล้ ว คูส่ มรสชื่อ ................................................................................................
2.3 ข้ าพเจ้ าเป็ นหม้ าย เนื่องจาก ........... หย่า ............ คูส่ มรสถึงแก่กรรม .................................
3. ข้ าพเจ้ ารับราชการในตาแหน่ง .......................................................................................................
สังกัด กอง ............................................ ได้ รับเงินเดือน ............................ บาท โทรศัพท์ ..........................
4. ข้ าพเจ้ าขอสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จากัด
5. ข้ าพเจ้ าขอถือหุ้นรายเดือน เดือนละ ....................... หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
เป็ นเงิน ............................... บาท
6. เดิมข้ าพเจ้ าเป็ นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์ ...................................................... จากัด
7. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อ เจ้ าหน้ าที่จา่ ยเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า หักค่าหุ้นรายเดือน
และเงินงวดชาระหนี ้ ซึง่ ข้ าพเจ้ าต้ องส่งต่อสหกรณ์ จากรายได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า เพื่อจ่ายส่งต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จากัด
8. ข้ าพเจ้ าทราบ และ เข้ าใจข้ อความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จากัด โดยตลอดแล้ ว และ ยินยอมชาระเงินค่าหุ้น พร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมแรกเข้ า ตามที่สหกรณ์ ฯ ขอส่งหัก
9. ข้ าพเจ้ าเต็มใจปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ ข้ อบังคับ ระเบียบ และ มติ ของสหกรณ์ ฯ
ทุกประการ
10. ข้ าพเจ้ าได้ แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว มาด้ วยแล้ ว จานวน 1 รูป
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐานการสมัคร
รูปถ่าย 1 นิ ้ว หรื อ 2 นิ ้ว จานวน 1 รูป
สาเนาบัตรประชาชน (ที่มีเลขบัตร 13 หลัก)
สาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาหน้ าบัญชีธนาคารทหารไทย
บิลเงินเดือน (เดือนล่าสุด)

(ลายมือชื่อผู้สมัคร) ....................................................
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