รับที่..................../....................
วันที่.........../................/............

หนังสือกู้ที่........../........
วันที่.............................
บัญชีเงินกู้ที่..................

คาขอและหนังสือกู้เงินเพื่อฉุกเฉิน
เขียนที่......................................................
วันที่............เดือน...................พ.ศ.............
เรี ยน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จากัด

ข้ าพเจ้ า.......................................................................................สมาขิกเลขทะเบียนที่.......................
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.............................................สังกัด......................................................
ได้ รับเงินได้ รายเดือน........................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินของสหกรณ์ จานวน..........................บาท (......................................................)
โดยอั ต ราดอกเบี ย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ ที่ ใ ช้ อยู่ ใ นขณะที่ ท าหนั ง สื อ กู้ นี ้ โดยน าไปใ ช้
เพื่อการดังนี ้...........................................................
ข้ อ 2. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าขอส่งต้ นเงินกู้เป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ.........................บาท
ข้ อ 3. เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้แล้ ว ข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันตามข้ อบังคับของทางสหกรณ์ ดังนี ้
3.1. ยินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า ที่ได้ รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ หักเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า ตามจานวนงวดชาระหนี ้ ข้ อ 2. เพื่อส่งต่อสหกรณ์
3.2. ยอมให้ ถือว่าในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้ อบังคับของสหกรณ์ให้ เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็ น
อันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
3.3. ถ้ าประสงค์จะขอลาออก หรื อย้ ายจากราชการหรื องานประจาตามข้ อบังคับของสหกรณ์ จะ
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี ้ซึง่ มีอยูต่ อ่ สหกรณ์ ให้ เสร็ จสิ น้ เสี ยก่อน ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การ
ชาระหนี ้ให้ เสร็ จสิ ้นตามที่กล่าวข้ างต้ น เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้ าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ กบข.
เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานต้ นสังกัด หรื อนายจ้ าง จะจ่ายเงิน
ให้ แก่ข้าเจ้ า ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยส่งชาระหนี ้ต่อสหกรณ์
ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อนได้
บัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เลขที่................./.....................
ออกให้ ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
วันออกบัตร.............................
บัตรหมดอายุ...........................
ลายมือชื่อ...............................

.......................................................ผู้ขอกู้
(.....................................................)
.......................................................พยาน
(.....................................................)
.......................................................พยาน
(.....................................................)

เรี ยน...................................................................( สว. / ผบ.ร้ อย บก.สอ.บช.ตชด. )
ข้ าพเจ้ า........................................................ขอรับรองว่า......................................................
มีเงินได้ รายเดือน จานวน.............................บาท คงเหลือรับเงินสุทธิ จานวน.............................บาท
ลงชือ่ ..........................................................( เจ้ าหน้ าที่การเงิน )
(.........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จากัด
ข้ าพเจ้ า................................................................................................................................
เห็นควร  อนุมัติ  ไม่ อนุมัติ การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินของ............................................................
ลงชือ่ ..........................................................(สว./ ผบ.ร้ อย บก.สอ.บช.ตชด.)
(.........................................................)
ตาแหน่ง......................................................

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
จานวนเงินกู้.............................บาท
จากัดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ต้ นเงินกู้สามัญ ต้ นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินได้ รายเดือน
จากัดวงเงินกู้
คงเหลือ
คงเหลือ

จากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

หมายเหตุ 1.ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
2.ข้ อชี ้แจงอื่นๆ..............................................................................................
ลงชือ่ ............................................เจ้ าหน้ าที่
............./................/..............

สาหรับผู้พจิ ารณา
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ......................................................
............./................/..............
ข้ าพเจ้ า.........................................................................ได้ รับ เงินกู้ จานวน................................บาท
(........................................................) ไปเป็ นการถูกต้ อง ณ วันที่............/................../...............
ลงชือ่ .....................................................ผู้รับเงิน
ต้ องลงลายมือชือ่ ในการรับเงินต่อหน้ าเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์
จ่ายเงินแล้ วถูกต้ อง.....................................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
................/................./................

รับที่..................../....................
วันที่.........../................/............

หนังสือกู้ที่........../........
วันที่.............................
บัญชีเงินกู้ที่..................

คาขอและหนังสือกู้เงินเพื่อสวัสดิการ
เขียนที่......................................................
วันที่............เดือน...................พ.ศ.............
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จากัด

เรียน

ข้ าพเจ้ า.......................................................................................สมาขิกเลขทะเบียนที่..................................
รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง...................................สังกัด...................................โทรศัพท์............................
ได้ รับเงินได้ รายเดือน........................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อสวัสดิการ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินของสหกรณ์ จานวน.................................บาท (..........................................................)
โดยนาไปใช้ เพื่อการดังนี ้ (ชี ้แจงเหตุผลแห่งการขอกู้โดยชัดเจน)......................................................................................
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้ คือ

คาเสนอค ้าประกัน
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

สมาชิก
เลขที่

ทางานประจาใน
ตาแหน่งและสังกัด

เงินเดือน
/ ค่าจ้ าง

ลายมือชื่อ
ผู้ค ้าประกัน

1.
2.
ข้ อ 3. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าขอส่งต้ นเงินเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ.....................................บาท
(พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยตามอัตราดอกเบี ้ยเป็ นไปตามประกาศของทางสหกรณ์ที่ใช้ อยู่ในขณะทาหนังสือกู้นี ้)
ข้ อ 4. เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้แล้ ว ข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันตามข้ อบังคับของสหกรณ์ ดังนี ้
4.1. ยินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรือเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า ที่ได้ รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หักเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า ตามจานวนงวดชาระหนี ้ ข้ อ 3. เพื่อส่งต่อสหกรณ์
4.2. ยอมให้ ถือว่าในกรณีใดๆ ซึง่ กาหนดในข้ อบังคับของสหกรณ์ ให้ เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์ เป็ นอัน
ถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้ อมทั ้งดอกเบี ้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
4.3. ถ้ าประสงค์จะขอลาออก หรื อย้ ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้ อบังคับของสหกรณ์ จะแจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี ้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จัดการชาระหนี ้ให้
เสร็ จสิ ้นตามที่กล่าวข้ างต้ น เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้ าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข. เงินกองทุน
สารองเลี ้ยงชี พหรื อเงินอื่น ใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานต้ นสังกัด หรื อนายจ้ าง จะจ่ ายเงิน ให้ แก่ข้ า พเจ้ า
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยส่งชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อนได้
บัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ ฯ
เลขที่................./.....................
ออกให้ ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
วันออกบัตร................................
บัตรหมดอายุ.............................
ลายมือชื่อ..................................

.................................................................ผู้ขอกู้
(................................................................)
.................................................................พยาน
(................................................................)
.................................................................พยาน
(................................................................)

เรียน........................................................................................( สว. / ผบ.ร้ อย บก.สอ.บช.ตชด. )
ข้ าพเจ้ า....................................................................ขอรับรองว่า.................................................................
มีเงินได้ รายเดือน จานวน.............................บาท คงเหลือรับเงินสุทธิ จานวน.............................บาท
ลงชื่อ..........................................................( เจ้ าหน้ าที่การเงิน )
(.........................................................)
ตาแหน่ง................................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จากัด
ข้ าพเจ้ า........................................................................ เห็นควร  อนุมัติ  ไม่ อนุมัติ การขอกู้
เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินของ......................................................................
ลงชื่อ..........................................................( สว./ ผบ.ร้ อย บก.สอ.บช.ตชด.)
(.........................................................)
ตาแหน่ง................................................................................

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุ้น
(บาท)

จากัด
วงเงินกู้
(บาท)

ต้ นเงินกู้คงเหลือ (บาท)
สามัญเพื่อสวัสดิการ
น/ส กู้ที่

(บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ (บาท)

หมายเหตุ 1.ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่

 เคย

 ไม่เคย

2.ข้ อชี ้แจงอื่นๆ..............................................................................................
ลงชื่อ............................................เจ้ าหน้ าที่
............./................/..............

สาหรับผู้พจิ ารณา

 อนุมตั ิ



ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ......................................................
............./................/..............
ข้ าพเจ้ า...............................................................................ได้ รับเงินกู้ จานวน......................................บาท
(......................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้ อง ณ วันที่............/................../...............
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน
ต้ องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
จ่ายเงินแล้ วถูกต้ อง.....................................................เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
................/................./................

หนังสือเงินกู้ที่.............../................
ชื่อผู้ก้ .ู ...........................................

ทะเบียนผู้ค ้าประกัน
เล่ม..............หน้ า..............

หนังสือคา้ ประกันสาหรั บเงินกู้เพื่อสวัสดิการ
ที่................/..................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ..........
ข้ าพเจ้ า........................................................................................สมาขิ กเลขทะเบียนที่..................
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................สังกัด.................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่..................ถนน............................ตาบล............................อาเภอ...............................
จังหวัด..................................ขอทาหนังสื อค ้าประกันให้ ไว้ ต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์ บก.สอ. จากัด ซึ่งต่อไปนี ้ใน
หนังสือค ้าประกันนี ้จะใช้ คาว่าสหกรณ์ เพื่อเป็ นหลักฐานต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ตามที่...........................................................................ได้ ก้ เู งิ นของสหกรณ์ ตามหนังสื อกู้สาหรับ
เงิ นกู้เ พื่อสวัสดิการ ที่............../.............. วันที่............................... จานวนเงิ นกู้..............................บาท
พร้ อมดอกเบี ้ยตามสัญญานัน้ ข้ าพเจ้ ายินยอมค ้าประกันอย่างไม่มีจากัด เพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี ้
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าได้ ทราบข้ อผูกพันของผู้ก้ ใู นเรื่ องการส่งเงินงวดชาระหนี ้ อัตราดอกเบี ้ย และการเรี ยกคืน
เงินกู้กอ่ นถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ ในหนังสือกู้นนโดยตลอดแล้
ั้
ว ข้ าพเจ้ ายอมค ้าประกันการปฏิ บตั ิตามข้ อผูกพัน
นันๆ
้ ทุกประการ
ข้ อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดชาระหนี ้ ตามที่กาหนดไว้ ในผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ าถือว่าการผ่อน
เวลาเช่นนันเป็
้ นความประสงค์ของข้ าพเจ้ าด้ วย จึงให้ ถือ ว่าข้ าพเจ้ าตกลงในการผ่อนเวลานันๆ
้ ด้ วยทุกครัง้
ข้ อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้ก้ ไู ม่ชาระหนี ้สินซึง่ ข้ าพเจ้ าค ้าประกันไว้ นี ้ให้ แก่สหกรณ์ตามข้ อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็ น
เพราะเหตุใดๆ ไม่วา่ ผู้ก้ ยู งั มีตวั ตนอยู่หรื อไม่ และสหกรณ์ ได้ แจ้ งความนันให้
้ ข้าพเจ้ าทราบ ข้ าพเจ้ ายอมรั บผิ ด
ชาระหนี ้ให้ แก่สหกรณ์ แทนผู้ก้ ทู ันทีโดยมิพักใช้ สิทธิ ข องผู้ค ้าประกัน ตามมาตรา 688,689,690 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นันแต่
้ ประการใดเลย
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ ายอมรับผูกผันว่า การที่ข้าพเจ้ าออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ้ ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
ไม่เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการค ้าประกันรายนี ้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้ าค ้าประกันไว้ นี ้จะได้ ให้ สมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ 6. ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าต้ องชาระหนี ส้ ิ นให้ แ ก่สหกรณ์ แทนผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ ู บงั คับ บัญชาหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าเมื่อได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจานวนเงินงวดชาระหนี ้ซึง่ ข้ าพเจ้ า
ต้ องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าเพื่อส่งต่อสหกรณ์
ข้ อ 7. หากข้ าพเจ้ าได้ ย้ายที่อยูจ่ ากที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือนี ้ ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดย
ทันที ถ้ าข้ าพเจ้ ามิได้ แจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี ้สิ นตามสัญญานี ้ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ า
ยังคงมีภูมิลาเนาอยูต่ ามที่ระบุไว้ ในหนังสือนี ้ทุกประการ

ข้ อ 8. หากมีการฟ้องร้ องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี ้สิ นตามสัญญานี ้ ข้ าพเจ้ าผู้ค ้าประกันยินยอมให้ สหกรณ์
ฟ้องคดีได้ ที่ศาลจังหวัด ซึง่ เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานสหกรณ์
หนังสือค ้าประกันนี ้ทาไว้ ณ วันที่ซงึ่ ระบุข้างต้ น และข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือ่ ไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน

บัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ ฯ
บัตรเลขที่.................../..................
ออกให้ ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
วันออกบัตร...................................
บัตรหมดอายุ................................
ลายมือชื่อ.....................................

.................................................................ผู้ค ้าประกัน
(................................................................)
.................................................................พยาน
(................................................................)
.................................................................พยาน
(................................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
( ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ คู ้าประกันมีค่สู มรส )
เขียนที่.................................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ...............
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง......................................................เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง................................................
ได้ ยินยอมให้ นาย/นาง......................................................................เป็ นผู้ค ้าประกันเงินกู้เพื่อสวัสดิการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ้ ตามหนังสือค ้าประกันเงินกู้ข้างต้ นนี ้และข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าคู่สมรส
.................................................................คู่สมรสผู้ให้ คายินยอม
(................................................................)
.................................................................ผู้ค ้าประกัน
(................................................................)

รับรองว่าได้ ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค ้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค ้าประกันนี ้ได้ ทาขึ ้นโดยถูกต้ องแล้ ว

.................................................................เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
(................................................................)
.............../.............../...............

หนังสื อมอบอานาจการทานิตกิ รรมและสั ญญาคู่สมรส
เขียนที่...........................................................
วันที่................เดือน.............................พ.ศ................
เรื่ อง ขอมอบอานาจการทานิติกรรมและสัญญา
เรี ยน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.สอ. จากัด
ตามที่ ท างราชการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ บรรพ 5 ว่ าด้ว ย
ครอบครัวฉบับใหม่ ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2519 ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอานาจการทานิติกรรมและสัญญาใด ๆ
อันเป็ นการผูกพันทรัพย์สินสมรส ต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ าย
ฉะนั้น เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายดัง กล่ าวและเพื่ อความสะดวกในการด าเนิ น งาน
ข้าพเจ้า............................................................................................ซึ่งเป็ น สามี / ภรรยา ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ยินยอมให้.......................................................................................ซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์เลขที่.......................
มีอานาจทาสัญญากูเ้ งินและสัญญาในฐานะผูค้ ้ าประกันในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.สอ. จากัด ได้
โดยลาพัง ข้าพเจ้ายินยอมรับเอาข้อผูกพันตามนิ ติกรรมที่ สามี / ภรรยา ทาไว้ทุกประการจนกว่าข้าพเจ้า
จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ต้งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชี่อ)..................................................................สามี / ภรรยา
(................................................................)
(ลงชี่อ)..................................................................พยาน
(................................................................)
ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อของ สามี / ภรรยา ข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชี่อ)..................................................................
(................................................................)
เอกสารประกอบการรับเงิน
1. สาเนาทะเบียนสมรส
2. สาเนาบัตรประจาตัว สามี / ภรรยา

1 ฉบับ
1 ฉบับ
บ.ส.1

ใบสมัครสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศชายแดน จากัด
------------------------------------------------------------------------เขียนที่ …………………………………
วันที่ ……………………………………..
เรี ยน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.สอ.บช.ตชด. จากัด
ข้าพเจ้า …………………………….….บ้านเลขที่..………หมู่ ……. ถนน
……………….. ตาบล …..…………………อาเภอ…..…….……..…จังหวัด
…………...……….ได้รับทราบข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าอายุ …….ปี (เกิด……………….)เป็ นข้าราชการหรื อทางานประจาใน
ตาแหน่ง…………................. สังกัด……………………………… ได้รับเงินได้ราย
เดือน ……………….บาท
ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน เดือนละ………..….บาท (มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท)
ข้อ 3 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและให้หกั เงินเดือน ณ ที่จ่ายที่ตน้ สังกัดของข้าพเจ้า
เพื่อส่งให้กบั สหกรณ์ต่อไป
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าคณะกรรมการสหกรณ์ตกลงรับข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก ข้าพเจ้าจะลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 5 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุก
ประการ
(ลงชื่อ)………………………………………
( ……………………………………..)
ผูส้ มัคร

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า………………………………ตาแหน่ง…………..……………
สังกัด………………….ขอรับรองว่า……………..…………………………..
ได้แสดงความจานงในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ เป็ นความจริ งทุกประการและผูส้ มัครเป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่สหกรณ์กาหนดไว้ และสมควรรับเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
(ลงชื่อ)…………………………………
(……..…………………………)
ผูร้ ับรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จากัด
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
1280 ถนนเพชรเกษม ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ทะเบียนสมาชิก
ชื่อ………………………………………………………………..
อายุ……….ปี สัญชาติ……………………
สมาชิกทะเบียนเลขที่……………………..รับเข้าเป็ นสมาชิกตามมติคณะกรรมการดาเนินการชุด
ที่……….
ในการประชุมครั้งที่…………………..
วันที่………………………………………………………………….
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินค่าหุน้ รายเดือนจานวน………………………บาท
วันที่…………………
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นสาคัญ ต่อหน้าพยาน
ณ วันที่…………………………….
ลายมือชื่อ
สมาชิก……………………………………………………
.
ลายมือชื่อ
พยาน……………………………………………………..
ลายมือชื่อ
พยาน…………………………………………………….

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์ และทุนเรือนหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จากัด
………………………………………………………………
เขียนที่……………….………………………..
วันที่…..…..เดือน…………..………พ.ศ…………
ข้าพเจ้า …………..…………………….….สมาชิกเลขที่………………
ตาแหน่ง………………….…………สังกัด…………………..……….ขอแสดง
เจตนาระบุตวั ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์และทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.สอ.จากัด
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างที่ขา้ พเจ้ายังเป็ นสมาชิก ตามลาดับเพียง ลาดับเดียวทั้งจานวน
ดังต่อไปนี้
ลาดับที่1…………………………………………เกี่ยวข้องเป็ น.....................
ลาดับที่ 2…………………………………………เกี่ยวข้องเป็ น.....................
ลาดับที่ 3…………………………………………เกี่ยวข้องเป็ น.....................
ลงชื่อ………………………… ผูแ้ สดงเจตนา
(………..………………….)
ลงชื่อ……………………………พยาน
(………..………………….)
ลงชื่อ……………………………พยาน
(………..………………….)
วันที่……….เดือน……………..………พ.ศ.….……
ได้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัตแิ ล้ว
ลงชื่อ………………….…………………เจ้าหน้าที่
(……………………………………)
วันที่… …เดือน………………………พ.ศ……….
ลงชื่อ………………….…………………ผูจ้ ดั การ
(……………………………………)
วันที…
่ …เดือน………………………พ.ศ……….

