ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เขียนที่.....................................................................................
วันที่.............เดือน.................................................พ.ศ..........................
เรี ยน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้าพเจ้า..........................................................................นามสกุล.........................................................................ตั้งบ้านเรื อนอยู่
บ้านเลขที่.................หมู่...........ถนน.....................................ตาบล................................อาเภอ...............................จังหวัด........................
เบอร์โทรศัพท์...........................................ได้รับทราบข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
โดยตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ จึงขอสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์และขอให้ ถอ้ ยคาเป็ น
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้า มีอายุ...........................ปี เกิดวันที่..................เดือน...............................................พ.ศ........................................
ข้อ 2 ข้าพเจ้าเป็ นข้าราชการ..........................................................ตาแหน่ง.................................................................................
ประจาแผนก,บก,ร้อย,มว.ตชด....................................................อาเภอ.........................................จังหวัด................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน (เงินเดือนและเงินเพิม่ ที่จ่าย พสร.ตดร.) ได้รับเงินเดือนเดือนละ...................................................................บาท
ข้อ 3 ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการให้การกูย้ มื เงิน
ข้อ 4 ข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ในชั้น นี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่ งเงิ น ค่ าหุ ้ น รายเดื อนต่อสหกรณ์ ฯ ในอัต รา
เดือนละ....................................บาท (มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอแถลงการณ์ ห นี้ สินทั้งหมดซึ่ งข้าพเจ้ามี อยู่ดังต่อไปนี้ (แสดงข้อความละเอี ยดของแต่ละรายคือ ชื่ อ และ
สานักงานของเจ้าหนี้ จานวนหนี้ สินแต่แรกอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละต่อปี หลักประกันที่ ให้ไว้ จานวนเงินคงเหลื อ จานวนเงินดอกเบี้ ย
ค้างชาระ และเป็ นหนี้เงินเพื่อการใดให้ครบทุกรายการ
(1).................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
(2).................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
(3).................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ข้าพเจ้ามี ความประสงค์ขอกู้เงิ นสหกรณ์ เพื่ อช าระหนี้ ซึ่ งข้าพเจ้ามี อยู่ดังกล่ าว
ในข้อที่ 5 นั้น เป็ นจานวน........................................................................บาท

โปรดพลิกด้ านหลัง

ในกรณี ที่มีหนี้ สินแต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ งินเพื่อชาระหนี้ สินนั้น หรื อขอกูน้ ้อยกว่าจานวนหนี้ สินนั้น ข้าพเจ้าขอชี้ แจงเหตุผล
ดังต่อไปนี้ ...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
อย่างน้อยต้องเป็ นไปตามกาหนด ซึ่งกาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน แต่จะแสดงความจานงสู งกว่าอัตราที่กาหนดก็ยอ่ มเป็ นการดี
ข้อ 7 ถ้าข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกแล้ว ยินยอมและขอให้ผบู ้ งั กับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ฯ โปรดหักเงินค่าหุน้ รายเดือน และจานวนเงินงวดชาระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องส่ งต่อสหกรณ์ฯนั้น จากเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า เมื่อจ่ายเพื่อส่ งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย
ข้อ 8 ข้าพเจ้าสั ญญาว่า ถ้าคณะกรรมการคาเนิ นการของสหกรณ์ ฯ ตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิ กได้ และข้าพเจ้าจะลงนาม
ลายมือชื่ อในทะเบี ยนสมาชิ กทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และเงินค่าหุ ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ ฯ ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการจะกาหนดการชาระดังกล่าวดังนี้ ข้าพเจ้ายินยอม และขอร้องให้ปฏิบตั ิตามข้อ 7 ด้วย
ข้อ 9 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ิตามข้อบังกับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................................................
(................................................................................)
ผูส้ มัคร

คารับรองสมาชิก
(ถ้ าผู้สมัครเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งไม่ ต่ากว่ า สว., ผบ. หรื อเทียบเท่ า ก็ไม่ ต้องมีผ้ รู ับรอง)
เขียนที่.................................................................................
วันที่....................เดือน........................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า.............................................นามสกุล.......................................................ตาแหน่ง..........................................................
สังกัด.......................................ตาบล................................................อาเภอ................................จังหวัด..................................................
ขอรับรองว่าตามความรู ้เห็ นของข้าพเจ้า และตามที่ขา้ พเจ้าได้สอบถามข้อความ ซึ่ งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครข้างบนนี้
เป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีลกั ษณะถูกต้องตามกาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 4 และสมควรเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ได้
(ลงชื่อ).................................................................................
(................................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................................
ผูร้ ับรอง

หนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เขียนที่........................................................
วันที่..........เดือน............................................พ.ศ....................
เรื่ อง การแต่งตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ตามที่กาหนดในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หมวดที่ 5 ข้อ 39 ให้สมาชิกสหกรณ์ ตั้งบุคคลหนึ่ ง
หรื อหลายคนเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ซ่ ึงตนมีอยูใ่ นสหกรณ์ เมื่อตนตายนั้น
ข้าพเจ้า............................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลขทะเบียน.........................
สังกัด.............................................................ประจา..............................................................แผนก/มว.ตชด............................................................
ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ฯ ในเมื่อตนดาย
ลาดับที่ 1 ขอมอบให้บคุ คลตังนี้
1..............................................................................เกี่ยวข้องเป็ น............................................อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................
ตำบล..................................อาเภอ............................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................
2.............................................................................เกี่ยวข้องเป็ น............................................อยูบ่ า้ นเลขที่..............................................
ตำบล..................................อาเภอ............................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................
3.............................................................................เกี่ยวข้องเป็ น............................................อยูบ่ า้ นเลขที่................................................
ตำบล..................................อาเภอ............................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................
4.............................................................................เกี่ยวข้องเป็ น............................................อยูบ่ า้ นเลขที่................................................
ตำบล..................................อาเภอ............................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................
ลาดับที่ 2 ขอมอบให้กรณี ที่มอบให้ลาดับที่ 1 เสี ยชีวิตก่อนข้าฯทั้งหมด
1.....................................................................................เกี่ยวข้องเป็ น.........................................อยูบ่ า้ นเลขที่...........................................
ตำบล..................................อาเภอ............................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................
2. ............................................................................เกี่ยวข้องเป็ น............................................อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................
ตำบล..................................อาเภอ............................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ลงชื่อ)........................................................................................ผูต้ ้งั ผูร้ ับโอนประโยชน์
(......................................................................................)
(ลงชื่อ).........................................................................................พยาน
(......................................................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................................................พยาน
(......................................................................................)

ชื่อสมาชิก...........................................................................................เลขทะเบียนที่.............................หน่วย...............................

บัตรตัวอย่างลายมือชื่ อสมาชิก

ตัวอย่างลายมือชื่ อ

วันที่...................../............................../.............................

1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
(โปรดลงลายมือชื่อคนละ 3 ลายมือชื่อ)

ขอรับรองว่าลายมือชื่อข้างบนนี้ เป็ นลายมือชื่อของสมาชิกผูน้ ้ ีจริ ง
..........................................................................พยาน
..........................................................................พยาน

