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หลักฐานประกอบการสมัคร
- สำเนำบัตรประชำชน /บัตรข้ำรำชกำร 1 ฉบับ
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
1 ฉบับ

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน ................................................
วันที่................................................
เรี ยน คณะกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
ข้ำพเจ้ำ ........................................................................................................................................................
บ้ำนเรื อนอยูท่ ี่ ............... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ......................... ถนน .......................... ตำบล ............................
อำเภอ ....................... จังหวัด ........................... รหัสไปรษณี ย ์ ................ หมำยเลขโทรศัพท์ ................................
เลขที่บตั รประชำชน
สถำนะภำพสมรส สมรส หม้ำย หย่ำ โสด
ได้ทรำบข้อควำมในข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด โดยตลอดแล้ว
และเห็นชอบในควำมมุ่งหมำยของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในฐำนะเป็ นผูข้ อชื่อเข้ำเป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด และขอให้ถอ้ ยคำเป็ นหลักฐำนไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำอำยุ ....................... ปี (เกิดวันที่ ........... เดือน............................... พ.ศ. ................)
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำเป็ น ข้ำรำชกำร
ข้ำรำชกำรบำนำญ ตำแหน่ง ……………………………
สังกัด ...................................................................... ได้รับเงินได้รำยเดือน (เงินเดือนและเงินเพิ่มที่จ่ำยควบกัน /
เงินเดือนเมื่อหักเงินสะสมสำหรับข้ำรำชกำรออกแล้ว ) ..................................................................... บำท
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำมิได้เป็ นสมำชิกสหกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรกูย้ มื
ข้อ 4 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เข้ำเป็ นสมำชิก ข้ำพเจ้ำขอแสดงควำมจำนงส่ งเงินสะสมรำยเดือนต่อสหกรณ์
ตำมระเบียบสหกรณ์ ว่ำด้วย หุ น้ (มูลค่ำหุ น้ ละ 10 บำท) ในอัตรำ .......................................... บำท
อย่ำงน้อยต้องเป็ นไปตำมอัตรำซึ่ งกำหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวน แต่ถำ้ จะแสดงควำมจำนงส่ งสู งกว่ำอัตรำที่กำหนด
ไว้ (โดยไม่มีเศษของสิ บบำท) ก็ยอ่ มเป็ นกำรดี
ข้อ 5 ข้ำพเจ้ำขอแถลงรำยกำรทั้งหมด ซึ่ งข้ำพเจ้ำมีอยูด่ งั ต่อไปนี้ (แสดงขอควำมละเอียดแต่ละรำยคือ ชื่อ
และสำนักงำนของเจ้ำหนี้วนั เป็ นหนี้ จำนวนหนี้สินตั้งแต่แรก อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี หลักประกันที่ให้ไว้
จำนวนเงินต้นคงเหลือ จำนวนดอกเบี้ยค้ำงชำระ และเป็ นหนี้เพื่อกำรใดให้ครบทุกรำย )
1 ...........................................................................................................................
2 ...........................................................................................................................
ข้อ 6 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิก ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์เพื่อชำระหนี้สิงซึ่ งข้ำพเจ้ำมี
อยูด่ งั กล่ำวใน ข้อ 5 นั้น เป็ นจำนวน ........................................................ บำท
ในกรณี ที่มีหนี้สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ พื่อชำระหนี้สินนั้น หรื อขอกูน้ อ้ ยกว่ำจำนวนหนี้สิน นั้น
ข้ำพเจ้ำขอแจ้งเหตุผลดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................
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ข้อ 7 ถ้ำข้ำพเจ้ำได้เป็ นสมำชิก ข้ำพเจ้ำยินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชำหรื อเจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ำ่ ยเงินได้รำย
เดือนของข้ำพเจ้ำ เมื่อได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์ โดยหักเงินจำนวนเงินสะสมรำยเดือนและจำนวนเงินงวดชำระ
หนี้ ซึ่ งข้ำพเจ้ำต้องส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 8 ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำถ้ำคณะกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัดตกลงให้
ข้ำพเจ้ำเป็ นสมำชิกได้แล้ว ข้ำพเจ้ำจะลงลำยมือชื่อในทะเบียนสมำชิกสมำชิกทั้งชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำและ
เงินสะสมรำยเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ให้เสร็ จในวันซึ่ งคณะกรรมกำร จะได้กำหนดกำรชำระเงินจำนวนดังกล่ำว
นี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตำมควำมใน ข้อ 7 ด้วย
ลงชื่อ .................................................
(.................................................)
ผูส้ มัคร

คารับรองของนายตารวจสั ญญาบัตร
เขียนที่...........................................................
วันที่...................... เดือน........................... พ.ศ. ....................
ข้ำพเจ้ำ ................................................................................ตำแหน่ง............................................................
สังกัด......................................................................................................... ขอรับรองว่ำตำมควำมรู ้เห็นของข้ำพเจ้ำ
และตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้สอบสวนข้อควำมซึ่งผูไ้ ด้สมัครแสดงไว้ในใบสมัครข้ำงต้นนี้ เป็ นควำมจริ งทุกประกำร
ทั้งผูท้ ี่สมัครมีลกั ษณะถูกต้อง ตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 4 และสมควรเข้ำเป็ นสมำชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด

ลงชื่อ .................................................
(.................................................)
ผูร้ ับรอง

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
เลขที่สมาชิก......................

ชื่อ................................................................................................ สังกัด................................................................
1. ( ลงชื่อ )

................................................................

2. ( ลงชื่อ )

................................................................

ขอรับรองว่าสมาชิกผู้นี้ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริง
(ลงชื่อ) ...........................................................................
(..........................................................................)
ตําแหน่ง ..............................................................
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
สมาชิกฉีกเก็บไว้

สิทธิ และ หน้าที่ ของสมาชิก สอ.ตชด.24 จํากัด ประเภท สามัญ
** เป็นข้าราชการ ,ข้าราชการบํานาญ สังกัด กก.ตชด.24 หรือ กก.กฝ4.ตชด.**

- ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคําสั่งของสหกรณ์ฯ
- ให้ความร่วมมือเข้าประชุมกลุ่มหรือตามที่สหกรณ์นัดหมาย
- เป็นตัวแทนสมาชิกร่วมประชุมใหญ่วิสามัญหรือประชุมใหญ่
สามัญ

- ส่งเสริมสนับสนุน กิจการของสหกรณ์
เช่น ฝากเงิน กู้เงิน ถือหุ้นเพิ่ม หรือ แนะนําบุคคลทั่วไปให้เห็น
ประโยชน์ของระบบสหกรณ์

สวัสดิการสมาชิก
- สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล) เยี่ยมป่วยสหกรณ์จ่าย 1,500 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
* นอนพักรักษาเป็นผู้ปว่ ยใน 1 วัน เอกสารประกอบ: แบบคําขอรับเงินสวัสดิการ, ใบรับรองจากแพทย์ หรือหลักฐานจากโรงพยาบาล

- สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (ช่วยเหลือค่าจัดการศพสมาชิก) สหกรณ์จ่าย 10,000 บาท
- สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (ค่าพวงหรีดและสวดอภิธรรมศพสมาชิก) สหกรณ์จ่าย 5,000 บาท
- สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (ช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิก) สหกรณ์จ่าย 100,000 บาท เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (ช่วยเหลือค่าจัดการศพคู่สมรสสมาชิก) สหกรณ์จ่าย 10,000 บาท
- สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (ช่วยเหลือค่าจัดการศพบุตรสมาชิก) สหกรณ์จ่าย 5,000 บาท
- สวัสดิการเกษียณอายุ (สมาชิกเกษียณอายุราชการ) สหกรณ์จ่าย ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

เงินรับฝาก
ประเภทออมทรัพย์
- คํานวณดอกเบี้ยรับ รอบปี (กันยายน)

ประเภทออมทรัพย์พิเศษ

เงินให้กู้
ร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกู้ฉุกเฉินทุกประเภท
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ 4.5 ต่อปี

ร้อยละ 7.75 ต่อปี
ร้อยละ 7.75 ต่อปี

- คํานวณดอกเบี้ยรับ รอบเดือน (สิ้นเดือน)
* ถอนได้เดือนละครั้ง, ครั้งถัดไปมีค่าธรรมเนียม * ถอนจํานวนมากโปรดแจ้งล่วงหน้า

เวลาให้บริการ 08.30น. ถึง 15.30น.
บัญชีประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี :
สาขาตลาดหนองบัว ธนาคารกรุงไทย

Facebook
“สอ.ตชด.24”

Line
bpp24.coop
bpp24-coop @gmail.com

042-221245

เวลาให้บริการ 08.30น. ถึง 16.30น.

426-1-14749-1

085-0003032
093-4140033

* หลังจากทํารายการโอนเงินโปรดแจ้งสหกรณ์

“สอ.ตชด.24” http://bpp24-coop.com
ข้อมูลส่วนตัว

ข่าวสาร-ประกาศ-แบบฟอร์ม

