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รับที่...................................

สมาชิกสมทบเลขที่

วันที่...................................

------------------------------

ผู้รับ...................................

ใบสมัครและทะเบียนสมาชิกสมทบ
เขียนที่.............................................................
วันที่.................................................................
เรียน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด

ข้ อ 1. ข้าพเจ้าชื่อ..................................................................นามสกุล………………………………….…………….
ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่......................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
เกิดวันที่............................................
อายุ..........................ปี สัญชาติ.................................เชื้อชาติ................................นับถือศาสนา.................................
สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย ชื่อคู่สมรส..................................................................................
ข้ อ 2. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่.................หมู่ที่................หมู่บา้ น/อาคาร/ชั้น...............................ซอย..................................
ถนน.....................................ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...............เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บา้ น..................................ที่ทาํ งาน.................................
มือถือ.............................................โทรสาร.............................................E-mail: ........................................................
ข้ อ 3. ปั จจุบนั
เรี ยนระดับชั้น............................................ชื่อสถานศึกษา...........................................................
ทํางาน เข้าทํางานเมื่อ.................................ตําแหน่ง..............................................................…..
สังกัด..............................อัตราเงินเดือน............................บาท สํานักงานที่ต้ งั อยูท่ ี่เลขที่........................................
หมู่ที่...........................หมู่บา้ น/อาคาร/ชั้น............................ซอย............................ถนน........................................
ตําบล............................อําเภอ............................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...............................................................โทรสาร...................................................
ข้ อ 4. ข้าพเจ้ามีบญั ชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ (เลือกเพียงธนาคารเดียว และบัญชีที่ใช้ปัจจุบนั ที่สามารถทําธุรกรรมกับ
สหกรณ์ได้) ทหารไทย กรุ งไทย
ธนชาติ
สาขา......................................................................เลขที่............................................................................................
ข้ อ 5.
ข้า พเจ้า ได้ท ราบข้อ ความในข้อ บังคับ และระเบี ย บของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต าํ รวจสอบสวนกลางตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัดโดยตลอดแล้ว เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์จึงขอสมัครเข้า
เป็ นสมาชิ กสมทบของสหกรณ์ โดยขอส่ งค่าหุ ้นและค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าต่อสหกรณ์ (มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า 500บาท) ตามระเบียบของสหกรณ์และในการสมัครครั้งแรกนี้ ข้าพเจ้าขอส่ งค่าหุ ้นต่อ
สหกรณ์จาํ นวน................................หุ น้ เป็ นเงิน.....................................................................บาท

(ลงชื่อผูส้ มัคร)...............................................................
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ข้ อ 6. ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคําเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
6.1 ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
6.2 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูก่ บั สหกรณ์
ชําระค่าหุ น้ ตามระเบียบฯ ที่สหกรณ์กาํ หนด หรื อหากข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั
เงินงวดชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเพื่อส่ งสหกรณ์
6.3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อสหกรณ์รับข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสมทบแล้ว ข้าพเจ้าจะชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าหุ น้ ตามข้อบังคับต่อสหกรณ์ ให้เสร็ จภายในวันที่ซ่ ึงคณะกรรมการดําเนิ นการจะได้กาํ หนดการชําระ
จํานวนเงินดังกล่าวนี้ขา้ พเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามความในข้อ 6.2
6.4 ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ
6.5 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ
6.6 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คดั ชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์หากสหกรณ์ตรวจพบว่าข้าพเจ้า
ไม่มีคุณสมบัติเป็ นสมาชิกสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 7. หนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลางตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯข้อ58 ไว้ว่าในกรณี ที่ขา้ พเจ้า
ถึงแก่ความตายในระหว่างเป็ นสมาชิ กข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าหุ ้นเงินรับฝากเงินปั นผลเงิน
เฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยรวมทั้งบรรดาทรั พย์สินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับตามสิ ทธิ ของการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
แล้วแต่กรณี ภายหลังจากที่สหกรณ์ได้หกั ชําระหนี้สินทั้งปวงที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ของ
ข้าพเจ้าตามลําดับต่อไปนี้
ลําดับที่ 1. ....................................................................................เกีย่ วข้ องเป็ น. ........................................................
ที่อยูเ่ ดียวกับข้าพเจ้า (กรณี มีที่อยูท่ ี่เดียวกับสมาชิกไม่ตอ้ งกรอกที่อยูอ่ ีก) มีที่อยูด่ งั นี้
ที่อยู่ ..........................................................ตําบล................................................อําเภอ .............................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................โทรศัพท์.........................................
ลําดับที่ 2.....................................................................................เกีย่ วข้ องเป็ น. ........................................................
ที่อยูเ่ ดียวกับข้าพเจ้า (กรณี มีที่อยูท่ ี่เดียวกับสมาชิกไม่ตอ้ งกรอกที่อยูอ่ ีก) มีที่อยูด่ งั นี้
ที่อยู่ .......................................................... ตําบล................................................อําเภอ .............................................
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณี ย.์ ......................................โทรศัพท์.........................................
ลําดับที่ 3......................................................................................เกีย่ วข้ องเป็ น . ........................................................
ที่อยูเ่ ดียวกับข้าพเจ้า (กรณี มีที่อยูท่ ี่เดียวกับสมาชิกไม่ตอ้ งกรอกที่อยูอ่ ีก) มีที่อยูด่ งั นี้
ที่อยู่ .......................................................... ตําบล................................................อําเภอ .............................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................................โทรศัพท์.........................................
(ลงชื่อผูส้ มัคร)...............................................................
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ข้าพเจ้าขอแสดงความจํานงไว้ดว้ ยว่าถ้าการเพิกถอนหรื อเปลี่ยนตัวผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ามิได้
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ คือมิได้แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อไว้ต่อคณะกรรมการดําเนิ นการของ
สหกรณ์ ก็ขอให้ถือหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้ เป็ นสําคัญหรื อถ้ามีเหตุสุดวิสัยที่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตาม
หนังสื อตั้งผูร้ ั บโอนประโยชน์ฉบับนี้ ไม่อาจจะรั บเงิ นได้ก็ให้อยู่ในดุ ลพินิจของคณะกรรมการดําเนิ นการของ
สหกรณ์จะพิจารณาจ่ายได้ตามที่เห็นสมควรและเป็ นธรรม
ลงชื่อ..........................................................................ผูส้ มัคร
(........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(.........................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
(.........................................................................)

หนังสื อให้ ความยินยอมของสามี / ภริยา
เขียนที่.....................................................................
วันที่.........................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................ยินยอมให้.......................................................................
ซึ่งเป็ นสามี/ภริ ยาของข้าพเจ้าทํานิติกรรมอันเป็ นการจัดการสิ นสมรสของข้าพเจ้าและคู่สมรสกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัดทั้งที่ได้กระทําไว้แล้วและ/หรื อที่จะกระทําขึ้น
ในวันหนึ่งวันใดข้างหน้าได้ตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าบอกเลิกเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์
ลงชื่อ.........................................................................สามี/ภริ ยา ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.........................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
(.........................................................................)
หลักเกณฑ์ การถือหุ้น
สมาชิกสมทบสามารถถือหุน้ ได้ปีละ ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยการซื้ อหุน้ เมื่อแรกเข้า ครั้งหนึ่งและ
ครั้งอื่นอีกครั้งหนึ่ง รวมแล้วปี ละไม่เกินสองครั้ง
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คํารับรองของสมาชิก¹
วันที่......................................................................
1. ข้าพเจ้า........................................................................ตําแหน่ง................................สังกัด..............................เป็ นสมาชิก
สหกรณ์เลขที่…………....เกี่ยวพันกับ.................................................ผูส้ มัครเป็ น...........................ของผูส้ มัคร
2. ข้าพเจ้า.......................................................................ตําแหน่ง................................สังกัด..............................เป็ นสมาชิก
สหกรณ์เลขที่…………....เกี่ยวพันกับ.................................................ผูส้ มัครเป็ น..........................ของผูส้ มัคร
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 49ขอรั บรองว่าผูส้ มัครเป็ นผู้
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เป็ นผูศ้ รัทธาในระบบสหกรณ์และเป็ นผูม้ ีความประพฤติดีสมควรเข้าเป็ นสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์น้ ีจึงได้ลงชื่อรับรองไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………..…………สมาชิกผูร้ ับรอง(1)
(..........................................................)

ลงชื่อ.....................................................สมาชิกผูร้ ับรอง(2)
(.....................................................)

ลงชื่อ..........................................................พยาน
(..........................................................)

ลงชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
วันที่.................................................................
ข้าพเจ้า........................................................................ตําแหน่ง...................................สังกัด.....................................
ขอรับรองว่า(ชื่ อผูส้ มัคร)......................................................................................ตามความรู ้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ผูส้ มัครรายนี้เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีสมควรเข้าเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ จึงลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ.....................................................................
(.....................................................................)
ตําแหน่ง.......................................................................

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ผูส้ มัครยืน่ เอกสารประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการสมาชิกสหกรณ์
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสมาชิกสมทบ
สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี มีคู่สมรส)

ตรวจแล้ว
ความเห็น

ถูกต้อง
ควรอนุมตั ิ

ไม่ถูกต้อง
ไม่ควรอนุมตั ิ

สําเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสหกรณ์ .
สําเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ

อื่น ๆ ...........................................
อื่น ๆ ...........................................

ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่
(........................................................)

¹ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯกําหนดว่าผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยืน่ ใบสมัครโดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรองแล้วจึงผ่าน

¹

ให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครรับรองโดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าสารวัตรหรื อเทียบเท่ารับรองแต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่า
สารวัตรหรื อเทียบเท่าก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครเป็ นสมาชิกสมทบที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิกให้สมาชิกซึ่ งเกี่ยวข้องเป็ นบิดามารดาคู่สมรสหรื อบุตรเป็ นผูร้ ับรองและผูส้ มัครที่เป็ น
หรื อเคยเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําในสังกัด กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรื อกองบัญชาการตํารวจสันติบาล หรื อสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจหรื อ
สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารหรื อกองสารนิเทศให้สมาชิกสหกรณ์น้ ีรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคนรับรอง

