ใบสมัครเขาเปนสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
เขียนที่....................................................................
วันที่............เดือน....................................พ.ศ..............
เรียน ประธานกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่...........ครั้งที่...............วันที่........................................
หรือ / และ โดยมติที่ประชุมใหญ..................................................วันที่.............................................................
สหกรณออมทรัพย (ภาษาไทย).........................................................................................................................
สหกรณออมทรัพย (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................
ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณเลขที่..............................................ลงวันที่.....................................................
ที่ตั้งสํานักงานเลขที่.................หมูที่.............ถนน.........................................ซอย.............................................
ตําบล / แขวง...................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย. ..........................โทรศัพท.............................................โทรสาร................................................
e-mail address ...............................................................................................................................................
ไดพิจารณาวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด จึงมีมติใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณฯ ขอแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สหกรณไดรับการจดทะเบียน เมื่อวันที่...................................................มีอายุ..........ป...........เดือน
2. สหกรณมีสมาชิก จํานวน...................คน และสมาชิกสมทบ จํานวน .....................คน
3. สหกรณมีฐานะการเงิน เมือ่ วันสิ้นปบัญชีครั้งสุดทาย วันที่..........เดือน.......................พ.ศ.............
3.1 สินทรัพย........................................................................ บาท
3.2 ทุนเรือนหุน .................................................................... บาท
3.3 เงินรับฝากจากสมาชิก..................................................... บาท
3.4 เงินใหสมาชิกกู................................................................ บาท
เมื่อสหกรณไดเปนสมาชิกแลว จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งตาง ๆ ของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ทุกประการ
ขอรับรองวารายการตาง ๆ ในใบสมัครนี้ถูกตองตรงตามจริงทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
.................................................................
(..............................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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รายชื่อและลายมือชื่อคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพย....................................................................................................................................จํากัด
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงในสหกรณ

ลายมือชื่อ

ขอรับรองวาเปนรายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพย
.........................................................................................................................จํากัด ในวันทีย่ ื่นใบสมัครเปน
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
.............................................................
(...........................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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หลักเกณฑการรับสมัครสมาชิก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
1. มีคุณสมบัติตามขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด คือ
1.1 เปนสหกรณประเภทออมทรัพยที่มีความประสงคจะใช หรือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 เปนสหกรณที่เห็นชอบในวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 ใบสมัคร
2.2 สําเนาเอกสารจดทะเบียนของสหกรณ
2.3 สําเนาขอบังคับของสหกรณ
2.4 สําเนารายงานฐานะการเงิน หรืองบทดลองเดือนสุดทายกอนสมัครเปนสมาชิก
2.5 สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือ / และ ที่ประชุมใหญ ที่มีมติให
สมัครเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
2.6 บัญชีรายชื่อ และลายมือชื่อคณะกรรมการดําเนินการ ของสหกรณ
3. เมื่อไดรับอนุมัติใหเขาเปนสมาชิกชุมนุมฯ ใหชําระเงิน
3.1 คาธรรมเนียมแรกเขา เงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
3.2 คาหุน 10 หุน (สิบหุน) ๆ ละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) เงิน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน)
4. สหกรณจะเปนสมาชิกโดยสมบูรณ เมื่อไดชําระคาหุนครบถวนแลว

4

สรุป ขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
เพื่อประกอบการพิจารณาของสหกรณที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิก
1. นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณ
ชื่อ “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด” เลขทะเบียนสหกรณที่ 102000925544
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555
2. ที่ตั้งสํานักงาน
ณ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
3. วัตถุประสงค
ชุมนุมสหกรณนี้มีวัตถุประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการโดยวิธีชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของมนุษยและจริยธรรมอันดีงาม ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอันมีการ
ประหยัด เปนตน เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณสมาชิก รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหบริการทางการเงินแกสหกรณสมาชิก
(2) อํานวยประโยชนในการบริหารการจัดการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสหกรณสมาชิก
(3) ใหบริการจัดหาอุปกรณดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตามความตองการของสหกรณ
สมาชิก
(4) ใหบริการการเรียนรูและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแกสหกรณสมาชิก
(5) เปนศูนยกลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการแกสหกรณสมาชิกโดยอาศัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(6) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณผานชองทางระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
(7) สงเสริมการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสหกรณสมาชิก
(8) เปนศูนยกลางในการจัดหรือใหหรือดําเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการทั้งปวงแกสหกรณ
สมาชิก
(9) เปนผูแทนรักษาผลประโยชนรวมกันแกสหกรณสมาชิก
(10) รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณอื่น ๆ หรือสถาบันการเงินอื่น เกี่ยวกับการพัฒนาหรือ
เชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือดําเนินการอื่น ๆ เพื่อการ
สงเสริมและพัฒนาสหกรณออมทรัพย
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4. คุณสมบัติของสมาชิก
สหกรณที่จะเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพยที่มีความประสงคจะใชหรือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) เปนสหกรณที่เห็นชอบในวัตถุประสงคของชุมนุมสหกรณ
5. สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการแจงมติใหรับสหกรณเขาเปนสมาชิกแลว ใหผูแทนของสมาชิกนั้น
ๆ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามขอบังคับ
ของชุมนุมสหกรณใหเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลว จึง
จะถือวาไดสิทธิในฐานสมาชิก
สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เขารวมประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชือ่ เรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกเปนกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ หรือผูตรวจสอบกิจการ
ชุมนุมสหกรณ
(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากชุมนุมสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับขออื่นของชุมนุมสหกรณ
หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของชุมนุมสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่ชุมนุมสหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของชุมนุมสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของชุมนุมสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญ รุงเรืองและมั่นคง

