ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกนิคมสหกรณ์ ท่าฉาง
บุคคลประเภท……………….
วันที่………เดือน…………………….พ.ศ…………..
ข้ าพเจ้ า……………………………………………….อายุ……..ปี เชื ้อชาติ……… สัญชาติ……..
ตังบ้
้ านเรือนอยู่เลขที่…………...หมู่ที่……….ตาบล………………………….อาเภอ………………………
จังหวัด………………………….….โทร...........................................มีความประสงค์สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
นิคมสหกรณ์ ท่าฉาง สุ ราษฎร์ธานี จึงขอยื่นใบสมัครมาเพื่อให้ คณะกรรมการคัดเลื อก ทาการสอบคัดเลื อก
ดังต่อไปนี ้
รายการย่อของผู้ สมัคร
1.ชื่อและอายุของภรรยา/สามี………………………………………………..
2.ชื่อและอายุของบุตรทุกคน……………………………..
1…………………………………………………2…………………………………………
3…………………………………………………4…………………………………………
5…………………………………………………6…………………………………………
7…………………………………………………8…………………………………………
3.ชื่อและอายุบิดา มารดา…………………………………………………………………………….
4.ชื่อและอายุของญาติ,ผู้ อาศัย………………………………………………………………………
5.ได้ เข้ ามาอาศัยทากินในที่ดินเขตจัดนิคมสหกรณ์ แห่งนี ้ ตังแต่
้ พ.ศ………………ที่ดินได้ มา
โดย…………………………..
พื ้นความรู้ ของผู้ สมัคร
1.จบการศึกษา…………………………………….สถานศึกษา……………………………………..
2.นับถือศาสนา……………….บวชแล้ ว วัด………………………………..ยังไม่บวช……………
3.ระยะเวลาบวช……………………….
4.เคยรับราชการทหาร ตารวจ อื่นๆ………………………………………………………………….
5.ความรู้ ความสามารถพิเศษ…………………………………………………………………………
กาลังทากินของผู้ สมัคร
1.จานวนบุคคลในครอบครัว……………………………..คน
2.บุคคลในครอบครัวที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป จานวน……………..คน
3.สัตว์ภาหนะที่ใช้ ในการประกอบอาชีพ
1.โค จานวน…………………ตัว 2.กระบือ จานวน……………….ตัว
3.อื่น ๆ………………………ตัว
4.อุปกรณ์ และเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ ในการประกอบอาชีพการเกษตร (ระบุชนิด จานวน)
1………………………………….2…………………………………3…………………….

-2ทรัพย์สินและทุนของผู้ สมัคร
1.ที่ดิน……………………………….เนื ้อที่…………………..ไร่ มูลค่า……………………บาท
ตังอยู
้ ่หมู่ที่……………ตาบล………….………………..อาเภอ…………………………………
จังหวัด……………………………..
2.ที่อยู่อาศัย……………………………………มูลค่า………………………………………บาท
3.ยุ้งข้ าว……………….หลัง มูลค่าประมาณ………………………………………………บาท
4.เรือ…………………...ลา มูลค่าประมาณ………………………………………………บาท
5.รถยนต์…………..คัน/รถจักรยานยนต์…………..คัน มูลค่าประมาณ…………………..บาท
6.ทรัพย์สินอื่นๆ…………………………………………..มูลค่าประมาณ…………………..บาท
รวมราคาทรัพย์สินทังสิ
้ น้ …………………………………………………………….บาท
หนี ้สิ นของผู้ สมัคร
1.หนี ้สิ นกู้ยืมที่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ……………………….ราย จานวนเงิ น…………….บาท
2.หนี ้สิ นกู้ยืมที่ไม่มีหลักฐานเป็ นหนังสื อ…………………….ราย จานวนเงิ น…………….บาท
3.หนี ้ตามสัญญาค ้าประกัน………………………………….ราย จานวนเงิ น…………….บาท
4.หนี ้ที่ต้องชาระเป็ นทรัพย์สินอย่างอื่น (ไม่ใช่เงิ น)………….ราย จานวนเงิ น……………..บาท
5.หนี ้สิ นอื่นๆ (ระบุ)………………………………………….ราย จานวนเงิ น……………..บาท
รวมหนี ้สิ นทังสิ
้ น้ ……………………………………………………………………...บาท
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าถ้ อยค าในใบสมัครนี ้เป็ นความจริงทุ กประการ
(ลงชื่อ)…………………………..………ผู้ สมัคร
(ลงชื่อ)………………………………….พยาน
(ลงชื่อ)…………………………….……พยาน/เจ้ าหน้ าที่รบั สมัคร
วันที่………….เดือน……………………………..พ.ศ……………..
ความเห็นของคณะกรรมการคัดเลื อก
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ/เลขานุการ
วันที่…………..เดือน…………………………………..พ.ศ…………

หนังสื อรับรองกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น
เขียนที่……………………………………
วันที่………...เดือน………….………พ.ศ………………..
ข้าพเจ้า………………………..…………………
ตาแหน่ง…………………………………………..ขอรับรอง
ว ่า……………………….…………………………….ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกนิ คมสหกรณ์ ดงั ต่อ ไปนี้
1. ผูส้ มัครมีสัญชาติไทย เ ชื้อชาติ…….……..อายุ…….….….ปี
อาชีพ………….…………………..ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่……..…….ถนน…………….………
ตาบล……………….อาเภอ………………………….จังหวัด……………………..…………ตั้ง บ้านเรื อนตั้งแต่
ปี พ.ศ. ……….……….(ถ้าอยูไ่ ม ่ครบ 1 ปี ให้ระบุว ่าอยูอ่ าเภอใดมา
ก ่อน)………………………………………………
2. สมัครมีลกั ษณะดังต่อ ไปนี้
ก. ผูส้ มัครบรรลุนิติภาวะแล้ว หรื อเป็ นหัวหน้าครอบครัว
ข. มีรา่ งกายสมบูรณ์ ไม ่ทุพพลภาพ หรื อไร้ความสามารถ หรื อสติฟั่นเฟื อน ไม ่สมประกอบ
หรื อ
มีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ………………………………….
ค. มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพหรื อ ไม ่………………
ง. มีความสามารถประกอบอาชีพเกีย่ วกับที่ดิน ที่จัดให้หรื อไม…
่ ……………
จ. มีความประพฤติดี หรื อเป็ นคนเสเพล หรื ออันธพาล……………………..
ฉ. ไม ่เป็ นนักเลงการพนัน หรื อนักดื่มสุ ราเป็ นอาจิณ………………………….
ช. ผูส้ มัครมีที่ดินเป็ นของตนเองบ้างหรื อไม ่ กีแ่ ปลง เนื้ อที่เท่าใด ทาประโยชน์ อนั ใด ทาเอง
หรื อ
ให้ผอู ้ ื่นทา…………………………………………………..
ซ. ไม ่เคยต้องโทษอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
(ลงชื่อ)………………………………..……………..
(……………………………………..………)
ตาแหน่ง………………………..……………………

หมายเหตุ ไม ่ประสงค์จะรับรองในข้อความใดให้ขีดฆ่าออกเสี ย

หนังสือรับรองของนายอาเภอหรือผู้รักษาราชการแทน
เขียนที่.............................................................................
วันที.่ .................เดื อน............................................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า..........................................................ตาแหน่ง.........................................................ขอ
รับรอง...............................................................................ผู้สมั ครเข้าเป็นสมาชิกนิค มสหกรณ์ดัง ต่อไปนี้
1. ผู้สมัครมีสัญชาติไทย เ ชื้อชาติ...................อายุ..................ปี อาชีพ..............................ตั้ง
บ้านเรือนอยู่เลขที่...................ถนน.........................ตาบล................................อาเภอ.................................จังหวั ด
............................................ตั้ งบ้านเรือนตั้ งแต่ปี พ.ศ. ...........................(ถ้าอยูไ่ ม่ ครบ 1 ปี ให้ระบุว่าอยู่อาเภอใด
มาก่อน)......................................................
2. ผู้สมัครมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. ผู้สมัครบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว
ข. มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือมีโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ........................................
ค. มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพหรือไม่ .........................................
ง. มีความสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับที่ดินที่จั ดให้หรือไม่. .......................
จ. มีความประพฤติดี หรือเป็นคนเสเพล หรืออันธพาล...................................
ฉ. ไม่เป็นนักเลงการพนัน หรือนักดื่มสุราเป็นอาจิณ........................................
ช. ผู้สมัครมีที่ดินเป็นของตนเองบ้างหรือไม่ กี่แปลง เนื้อที่เท่าใด ทาประโยชน์อันใด ทา
เองหรือให้ผู้อื่นทา..............................................
ซ. ไม่เคยต้องโทษอาญา เว้นแต่ความผิดฐานประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(ลงชื่อ)..................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
หมายเหตุ ไม่ประสงค์จะรับรองในข้อความใด ให้ขีดฆ่าออกเสีย

