หลักฐานประกอบการสมัคร
- สำเนำบัตรประชำชน /บัตรข้ำรำชกำร 1 ฉบับ
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
1 ฉบับ
- สำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรกรุ งไทย 1 ฉบับ

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
เขียนที่...................................................................
วันที่................................................
เรี ยน คณะกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
ข้ำพเจ้ำ ................................................................................ตำแหน่ง.........................................................
ปฎิบตั ิหน้ำที่
งำน......................... กองร้อย ตชด......................สังกัด.....................................................
ได้ทรำบข้อควำมในข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด โดยตลอดแล้ว
และเห็นชอบในควำมมุ่งหมำยของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในฐำนะเป็ นผูข้ อชื่อเข้ำเป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด และขอให้ถอ้ ยคำเป็ นหลักฐำนไว้ดงั ต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำเป็ น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร อื่น ๆ โปรดระบุ......................................
ของสมำชิกสหกรณ์ประเภทสำมัญ เลขที่
ชื่อ-สกุล .......................................................................
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำมิได้เป็ นสมำชิกสหกรณ์อื่นที่มวี ตั ถุประสงค์ในกำรกูย้ มื
ข้อ 3 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เข้ำเป็ นสมำชิก ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมจำนงส่งเงินสะสมรำยเดือนต่อสหกรณ์ตำม
ตำมระเบียบสหกรณ์ ว่ำด้วย หุน้ (มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท) ในอัตรำ เดือนละ .......................................... บำท
ข้อ 4 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิก ข้ำพเจ้ำยินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชำหรื อเจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินได้รำย
เดือนของข้ำพเจ้ำ หักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อเป็ นเงินค่ำหุน้ รำยเดือน และเงินงวดชำระหนี้(ถ้ำมี) ส่งต่อ
สหกรณ์ ต่อไปด้วย
ข้อ 5 ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำถ้ำคณะกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด ตกลงให้
ข้ำพเจ้ำเป็ นสมำชิกได้แล้ว ข้ำพเจ้ำจะลงลำยมือชื่อในทะเบี ยนสมำชิกทั้งชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและเงินค่ำหุน้
ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็ จในวันซึ่งคณะกรรมกำร จะได้กำหนดกำรชำระเงินจำนวนดังกล่ำวนี้ ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตำมควำมในข้อ 4 ด้วย
ข้อ 6 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิก จะปฏิบตั ิตำมข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประกำรและถ้ำ
ข้ำพเจ้ำเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง ชื่อ สกุล และที่อยู่ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบภำยใน 15 วัน
ลงชื่อ ......................................................
(......................................................)
ผูส้ มัคร

คารับรองของนายตารวจสัญญาบัตร
เขียนที่...........................................................
วันที่...................... เดือน........................... พ.ศ. ....................
ข้ำพเจ้ำ ................................................................................ตำแหน่ง............................................................
สังกัด......................................................................................................... ขอรับรองว่ำตำมควำมรู ้เห็นของข้ำพเจ้ำ
และตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้สอบสวนข้อควำมซึ่งผูไ้ ด้สมัครแสดงไว้ในใบสมัครข้ำงต้นนี้ เป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ทั้งผูท้ ี่สมัครคุณสมบัติถูกต้อง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32 และสมควรเข้ำเป็ นสมำชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
ลงชื่อ .................................................
(.................................................)
ผูร้ ับรอง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

......................................
(......................................)
เจ้ำหน้ำที่ผตู ้ รวจสอบ
......../............/..........

เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิรับสมำชิก
......................................
(......................................)
ผูจ้ ดั กำร
......../............/..........

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
ทะเบียนสมาชิก
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................... ปี สมำชิกทะเบียนที่ ...........................
รับข้ำพเจ้ำเป็ นสมำชิกตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรประชุมครั้งที่ ............................................
วันที่ ...........................................ชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและเงินค่ำหุน้ ครั้งแรก วันที่ .......................................
จำนวนเงิน...............................บำท
ข้ำพเจ้ำยอมผูกพันตนเองในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อให้
ไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ ......................................................... สมำชิก
ลายมือชื่อของสมาชิก
(..........................................................)
ลงชื่อ ......................................................... พยำน
ครัง้ ที่ 1 …………………………….…………………..
(..........................................................)
ครัง้ ที่ 2 …………………………….…………………..

ลงชื่อ ......................................................... พยำน
(..........................................................)

ลงชื่อ ....................................................... เลขำนุกำร

เจ้ำหน้ำที่ สอ.ตชด.24

(..........................................................)
.............................................................................................................................................................................
การออกจากสหกรณ์
ลำออกจำกสหกรณ์เพรำะเหตุ............................................................ ตั้งแต่วนั ที่.....................................................
มติคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุม ครั้งที่...................................... วันที่.....................................................

ลงชื่อ ....................................................... เลขำนุกำร
(.....................................................)

สมัครสมาชิก
เปิ ดบัญชีเงินฝาก
สมาชิกเก่า

ใบแสดงตนของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
**********************

ทะเบียนสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

เรียน ประธาน สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
ข้ าพเจ้ า (ยศ/ นาย/ นาง/ นางสาว)................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

วัน/ เดือน/ ปี เกิด

อายุ................ปี วันออกบัตร(วัน/เดือน/ปี ).............................................วันหมดอายุ(วัน/เดือน/ปี )...............................................
เพศ ชาย หญิง สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย เชื้อชาติ...................สั ญชาติ.....................ศาสนา.................
อาชีพ ข้าราชการประจา ผูร้ ับเบี้ยหวัดบานาญ อื่น ๆ (ระบุ) ........................................ตาแหน่ ง.....................................
สั งกัด..........................................อัตราเงินเดือน........................บาท รายได้ อื่นจาก………………….......จานวน.......................บาท
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่ ................... หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย .................................... ถนน ...................................................
ตาบล ..................................... อาเภอ .................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณี ย ์ .........................................
ที่ทางาน.................................................................................เลขที่ ................. หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ...........................................
ตาบล ...............................อาเภอ .................................... จังหวัด ............................... โทรศัพท์
สถานที่สะดวกในการติดต่ อ
ที่อยูท่ ะเบียนบ้าน ที่ทางาน ที่อยูอ่ ื่น (ระบุ) บ้ าน เลขที่ ................... หมูท่ ี่ ....................
ตรอก/ซอย .................................... ถนน ............................................ ตาบล ..................................... อาเภอ ....................................
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................. โทรศัพท์ มือถือ
E-MAIL .......................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานแสดงตนดังกล่าวมานั้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลายมือชื่อ ..................................................... ผูแ้ สดงตน
(....................................................)
วันที่ .............../................../...................
สาเนาเอกสารดังนี้
บัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้าน หรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการพร้อมทะเบียนบ้าน
คนต่างด้าว ใช้หนังสื อเดินทางหรื อเอกสารสาคัญประจาตัวที่รัฐบาลหรื อหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้
หรื อเอกสารสาคัญประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
สมาชิกสมทบ ทะเบียนสมรส หนังสื อรับรองบุตร ( บุตรนอกสมรสของบิดา )

.......................................................................................................................................................................................................................
สาหรับเจ้ าหน้ าที่
ผูส้ มัครและผูร้ ับผลประโยชน์ไม่มีรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนน (ปปง.)
เอกสารครบถ้วน คุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์
....................................................... เจ้าหน้าที่

(....................................................)
วันที่ ............./................../...................

