เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์ ฯ
1. สาเนาบัตรข้ าราชการหรือสาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้ าน
3. หนังสื อรับรองสถานภาพการเป็ นหนี้

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
เขียนที่................................................
วันที่...........................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ข้ าพเจ้ า...........................................................................ตังบ้
้ านเรื อนอยู.่ ...........................................
ตาบล...................................................อาเภอ..............................................จังหวัด.......................................
ได้ ทราบข้ อความในข้ อบั ง คั บ ของสหกรณ์ นี โ้ ดยตลอดแล้ ว เห็ น ชอบในความมุ่ ง หมายของสหกรณ์
จึงขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และขอให้ ถ้อยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ ามีอายุ...................ปี ( เกิดวันที่....................................................................................)
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าเป็ นข้ าราชการตารวจสังกัด...........................................................................................
อาเภอ..............................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์.................................
ได้ รับเงินได้ รายเดือน (เงินที่จา่ ยควบกับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างประจา)........................................................บาท
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อ 4. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เข้ าเป็ นสมาชิกในชันนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อ สหกรณ์
ในอัตราเดือนละ.......................................บาท ( ......................................................................................... )
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ าขอแถลงรายการหนี ้สินทังหมด
้
ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยูด่ งั ต่อไปนี ้
( แสดงข้ อความละเอียดของแต่ล ะราย คือ ชื่ อและสานักของเจ้ าหนี ้ , วันเป็ นหนี ้ , จ านวนหนี ส้ ินตังแต่
้ แรก ,
อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละต่อปี , หลักประกันที่ให้ ไว้ , จานวนต้ นเงินคงเหลือ , จานวนดอกเบี ้ยค้ างชาระและเป็ นหนี ้สิน
เพื่อการใดให้ ครบถ้ วนทุกราย )
( 1 ).................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
( 2 )..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
** อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามอัตราซึง่ กาหนดในระเบียบว่าด้ วยหุ้นข้ อ 3 แต่ถ้าจะแสดงความจานงส่งสูงกว่าอัตรา
ที่กาหนดไว้ ( โดยไม่มีเศษของสิบบาท ) ก็ยอ่ มเป็ นการดี
( โปรดพลิก )

( 3 )..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ข้ อ 6. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอกู้เงินของสหกรณ์เพื่อชาระหนี ้สินซึ่งข้ าพเจ้ า
มีอยูด่ งั กล่าวในข้ อ 5 นัน้ เป็ นจานวนเงิน.................................................................................................บาท
ในกรณี ที่ มี ห นี ส้ ิ น อยู่ แ ต่ไ ม่ ป ระสงค์ ข อกู้ เพื่ อ ช าระหนี ส้ ิ น นัน้ หรื อ ขอกู้ น้ อยกว่ า จ านวนหนี ส้ ิ น นัน้
ข้ าพเจ้ าขอชี ้แจงเหตุผลดังต่อไปนี ้....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ข้ อ 7. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก ข้ าพเจ้ ายินยอมและขอร้ องให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินได้
รายเดือนของข้ าพเจ้ า เมื่อได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจานวนเงินค่าหุ้นรายเดือนและจานวนเงินงวด
ชาระหนี ้ ซึง่ ข้ าพเจ้ าต้ องส่งต่อสหกรณ์นนจากเงิ
ั้
นได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าเมื่อจ่ายเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ข้ อ 8. ข้ าพเจ้ าสัญ ญาว่า ถ้ าคณะกรรมการดาเนินการตกลงให้ ข้าพเจ้ าเป็ นสมาชิ กได้ ข้ าพเจ้ าจะ
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทังช
้ าระค่าทะเบียนแรกเข้ าและเงินค่าหุ้นรายเดือนครัง้ แรกต่อสหกรณ์ให้ เสร็ จ
ภายในวันที่ซงึ่ คณะกรรมการดาเนินการจะได้ กาหนด การชาระเงินจานวนดังกล่าวนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมและขอร้ อง
ให้ ปฏิบตั ติ ามความในข้ อ 7 ด้ วย
ข้ อ 9. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ เป็ นสมาชิก จะปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับของสหกรณ์ทกุ ประการ
.................................................................
ผู้สมัคร

คารั บรองของผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
( ต้ องมีผ้ ูบังคับบัญชาในตาแหน่ งไม่ ต่ากว่ าระดับสารวัตรรั บรอง
แต่ ถ้าผู้สมัครเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งระดับสารวัตรขึน้ ไปไม่ ต้องมีผ้ ูรับรอง )

เขียนที่........................................................
วันที่....................................................................
ข้ าพเจ้ า......................................................................................ดารงตาแหน่ง...............................................
สังกัด..............................................................................................ขอรับรองว่าตามความรู้ เห็น ของข้ าพเจ้ า
และตามที่ข้าพเจ้ าได้ สอบสวนข้ อความ ซึ่งผู้สมัครได้ แสดงไว้ ในใบสมัครข้ างบนนี ้ เป็ นความจริ งทุ กประการ
ทังผู
้ ้ สมัครเป็ นผู้มีลกั ษณะถูกต้ องตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 4 และสมควรเข้ าเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์นี ้ได้
.................................................................
(..............................................................)

