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ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ความยินยอม
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่รับเอกสำร
วันที่

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก
เป็นสำคัญ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกำรเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมำชิก จึงดำเนินกำรด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรเก็บรักษำและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกให้ปลอดภัย
และปฏิบัติตำมข้อกำหนดของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ำรวจแห่ งชำติ จ ำกั ด จั ด ท ำเอกสำรฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ท่ ำนได้ รับ ทรำบขอบเขต
และยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่มีอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจ
แห่งชำติ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สหกรณ์ฯ" ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ อให้ กำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ ฯ เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล และ
เพื่อประโยชน์ของสมำชิกหรือผู้ขอใช้บริกำรนั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้
1. รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวสมำชิก เช่น เลขที่ทะเบียนสมำชิก ชื่อ นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด อำยุ
สถำนภำพสมรส อำยุกำรเป็นสมำชิก สังกัดหน่วยงำน
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมำยเลขประจำตัวประชำชน หมำยเลข
ประจำตัวพนักงำน หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขใบขับขี่ ภำพถ่ำย
3. รำยละเอียดสำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลข
โทรศัพท์ E-Mail
4. รำยละเอียดในเอกสำรต่ำง ๆ ที่สมำชิกยินยอมมอบให้แก่ สหกรณ์ฯฯ เช่น คำขอสมัครสมำชิก
หนั งสื อ ยิ น ยอมให้ บ ริ ษั ท หั ก เงิน ส่ งให้ ส หกรณ์ ฯ หนั งสื อ แต่ งตั้ งผู้ รั บ ผลประโยชน์ หนั งสื อ มอบอ ำนำจให้ รั บ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. รำยละเอี ย ดทำงกำรเงิน เช่น กำรถือ หุ้ น สถำนะทำงกำรเงิน กำรกู้ ยื ม เงิน จำกสหกรณ์ ฯ
กำรช ำระเงิน กู้ของสมำชิก เงิน ได้รำยเดือน รำยละเอียดบัญ ชี เงินฝำกสหกรณ์ ฯ ฯธนำคำร สวัส ดิกำรที่สมำชิก
พึงได้รับจำกสหกรณ์ฯ
6. ผลกำรตรวจสอบของสหกรณ์ฯ รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิกในเรื่องเครดิต ควำมน่ำเชื่อถือ
หรือประวัติทำงกำรเงิน
/7. ข้อมูลสมำชิก…

2

7. ข้ อ มู ล สมำชิ ก เกี่ ย วกั บ กำรใช้เว็บ ไซต์ หรือ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ของสหกรณ์ ฯ ฯ โดยกำรเก็ บ
รวบรวมและจัดเก็บในระบบ หรืออุปกรณ์ของสหกรณ์ฯ เช่น ข้อมูลสมำชิกเพื่อเข้ำเว็บไซ ข้อมูลสมำชิกในระบบ
เว็บไซต์ ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิดภำยในสำนักงำนสหกรณ์ฯ
8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สมำชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ
2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกไว้เป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่ สหกรณ์ฯ ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดแจ้งจำกสมำชิก หรือมีเหตุ
อันชอบด้วยกฎหมำยให้ต้องเปิดเผย
ภำยใต้ข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำมยินยอมของสมำชิก และเพื่อให้ สหกรณ์ฯ
สำมำรถดำเนินกิจกำรได้อย่ำงรำบรื่น สหกรณ์ฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอก ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรกำกับและ
ดูแลสหกรณ์ฯ เช่น สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำร สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สหกรณ์ เป็นสมำชิก
3. หน่วยงำนต้นสังกัดของสมำชิก รวมถึงหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรหักเงินได้ทุกประเภทของ
สมำชิกเพื่อชำระเงินค่ำหุ้น หนี้ หรือรำยกำรอื่น ๆ นำส่งสหกรณ์
4. ธนำคำรที่สหกรณ์ เป็นพันธมิตรหรือคู่ค้ำ ในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ แก่สมำชิก
5. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด (เครดิตบูโร)
6. บริษัทประกันภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันเงินกู้ของสมาชิก
8. หน่วยงำนอื่น ๆ ที่สมำชิกร้องขอให้สหกรณ์ ออกหนังสือรับรองเพื่อใช้ในกำรทำธุรกรรมต่ำง ๆ
3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกตำมที่กำหนดในนโยบำยข้อตกลงและเงื่อนไข
กำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิของสมาชิกภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภำยใต้ก ฎหมำยเกี่ย วกับ กำรคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สมำชิก มี สิ ท ธิต่ ำง ๆ เกี่ย วกั บ ข้อ มู ล
ส่วนบุคคลที่สมำชิกให้ไว้กับสหกรณ์ฯ หำกสมำชิกไม่ต้องกำรให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอกย่อมทำได้
โดยต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งเช่นเดียวกับที่ได้ให้ควำมยินยอม
/ข้ำพเจ้ำ…
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ข้ำพเจ้ำ

สมำชิกเลขทะเบียนที่
ตำแหน่ง
สังกัด ( ) ในรำชกำร ............... ( ) นอกรำชกำร
หมำยเลขโทรศัพท์
ได้อ่ำนข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมทั้งนโยบำยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม
ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ไว้เป็นหลักฐำนสำคัญ

........................................................ผู้ให้ควำมยินยอม
(......................................................)
.......................................................พยำน
(......................................................)
.......................................................พยำน
(......................................................)
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รับที่ ………………………..

สมาชิกเลขที่

วันที่ ……………………….
ผูร้ ับ…..…………………….

ใ บ ส มั ค ร เ ข้ า เ ป็ น ส ม า ชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจแห่ งชาติ จากัด
************************************
เขียนที่
วันที่
เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
ข้าพเจ้า
เลขประจาตัวประชาชน

นามสกุล

----

ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของ

สหกรณ์น้ ีโดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์จึงขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้าพเจ้ามีอายุ
ปี เกิดวันที่
ข้ อ 2 ข้าพเจ้าเป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจา ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อทางาน
ประจาในสหกรณ์ ตาแหน่ง
งาน
สังกัด
กอง
ข้ อ 3 สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
กรณี สมรสแล้วคู่สมรสชื่อ
มีบุตร
คน
ข้ อ 4 มารดา ชื่อ
ปัจจุบนั  ยังมีชีวิตอยู่  เสี ยชีวิตแล้ว
บิดา ชื่อ
ปัจจุบนั  ยังมีชีวิตอยู่  เสี ยชีวิตแล้ว
ข้ อ 5 ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่
หมู่ที่
หมู่บา้ น/อาคาร/ชั้น
ซอย
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(กรณี ที่อยูป่ ัจจุบนั เป็ นคนละที่กบั ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ให้กรอกที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้)
ข้ อ 6 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บา้ น
ที่ทางาน
มือถือ
โทรสาร
E-mail:

ข้ อ 7 ข้าพเจ้ามีบญั ชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้ (เลือกเพียงธนาคารเดียว และ บัญชีที่ใช้ปัจจุบนั ที่
สามารถทาธุรกรรมกับสหกรณ์ฯได้)  ทหารไทย  กรุ งไทย  ออมสิ น  กรุ งเทพ
สาขา
เลขที่
(ลงชื่อ ผูส้ มัคร)...............................................................
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ข้ อ 8 ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ อนื่ ๆ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ยู มื เงิน
ข้ อ 9 ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้รับอัตราเงินเดือน ๆ ละ
บาท ถ้าข้าพเจ้าได้เข้าเป็ น
สมาชิก ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนต่อสหกรณ์ในอัตราเดือนละ
หุน้
เป็ นเงิน
บาท ทั้งนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเพิ่ม
อัต ราการส่ ง เงิ น ค่ า หุ ้นรายเดื อ นในอัต ราที่ เกิ นกว่าที่ ข ้าพเจ้า ระบุ ไ ว้น้ ี เพื่ อ ให้เป็ นไปตามสัด ส่ ว นอัต รา
เงินเดือนของข้าที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า **(การส่ งหุน้ ดูตารางด้านหลัง)**
ข้ อ 10 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมและให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั จานวนเงินค่าหุน้ รายเดือน และจานวนเงินงวดชาระ
หนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย และ
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูก่ บั สหกรณ์เพือ่ ชาระจานวนเงินค่าหุน้ รายเดือน และ
จานวนเงินงวดชาระหนี้ ข้าพเจ้าด้วย
ข้ อ 11 ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อกรรมการสหกรณ์ฯตกลงให้ขา้ พเจ้าเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ข้าพเจ้าจะลง
ลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก ทั้ง ช าระค่ าธรรมเนี ย มแรกเข้า และเงิ นค่ า หุ ้น ตามข้อบัง คับ ต่ อสหกรณ์ ฯ
ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการจะได้กาหนด การชาระจานวนเงิ นดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้า
ยินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 6 และ ข้อ 7 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ฯด้วย
ข้ อ 12 ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงตั้งผูร้ ั บโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรั พย์
ตารวจแห่ งชาติ จากัด ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 42 ไว้ว่าในกรณี ที่ขา้ พเจ้าถึงแก่ความตาย
ในระหว่างเป็ นสมาชิ ก ข้าพเจ้ามี ค วามประสงค์ให้สหกรณ์ ฯ จ่ ายเงิ นค่ าหุ ้น เงิ นรั บฝาก เงิ นปั นผล
เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ย รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรื อเงินหรื อประโยชน์อื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับตามสิ ทธิ
ของการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ฯ แล้วแต่กรณี ภายหลังจากที่ สหกรณ์ ฯได้หักชาระหนี้ สินทั้งปวงแล้วที่
ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ฯแล้ว ให้แก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1.
เกีย่ วข้ องเป็ น
ที่อยู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
ลาดับที่ 2.
เกีย่ วข้ องเป็ น
ที่อยู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
ลาดับที่ 3.
เกีย่ วข้ องเป็ น
ที่อยู่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์

(ลงชื่อ ผูส้ มัคร)...............................................................
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โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 1. ให้จ่ายเงินทั้งหมดแก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ที่ยงั มีชีวิตในลาดับต้นก่อน
 2. ให้จ่ายเงินแก่ผรู้ ับโอนประโยชน์ที่ยงั มีชีวติ อยูต่ ามที่ระบุไว้ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 3.
ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงไว้ดว้ ยว่า ถ้าการเพิกถอน หรื อเปลี่ยนตัวผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้า
มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ คือมิได้แสดงความจานงเป็ นหนังสื อไว้ต่อคณะกรรมการ
ดาเนิ นการของสหกรณ์ฯ ก็ขอให้ถือหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้ เป็ นสาคัญ หรื อถ้ามีเหตุสุดวิสัยที่
ผูร้ ั บโอนประโยชน์ตามหนังสื อตั้งผูร้ ั บโอนประโยชน์ฉบับนี้ ไม่อาจจะรั บเงิ นได้ ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการของ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาจ่ายได้ตามที่เห็นสมควรและเป็ นธรรม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ

ผูส้ มัคร
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
วันที่
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง
สังกัด
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 33 เป็ นผูเ้ ห็นชอบ
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ เป็ นข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้า ราชการต ารวจ หรื อ เป็ นลูก จ้า งประจ าสัง กัด ในส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ หรื อ เป็ นเจ้า หน้า ที่ ห รื อ
ลูกจ้างประจาของสหกรณ์น้ ี เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดี สมควรเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์น้ ีได้
ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง


ตามข้อบังคับฯ ข้อ 34 ผูส้ มัครต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าสารวัตรหรื อเทียบเท่ารับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
สารวัตรหรื อเทียบเท่า ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
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หนังสื อรับรองการเป็ นสมาชิก สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ อืน่
วันที่…………..เดือน………………………..พ.ศ……………..
ข้า พเจ้า …………………………………………………ต าแหน่ ง ...............................................
สั ง กัด …..……………………………………………………………ได้ต รวจสอบประวัติ ก ารหั ก เงิ น เดื อ นของ
.....………………………………………………………….. แล้ว
 ไม่มีรายการหักเงินชาระให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
 มีรายการหักเงินชาระของสหกรณ์ออมทรัพย์……………………………………จากัด

(ลงชื่อ) ……………………………………….
(………………………………………..)
ตาแหน่ง ……………………..………………….

หมายเหตุ
1. ผู้รับรองจะต้ องดารงตาแหน่ งสารวัตรทีท่ าหน้ าทีก่ ารเงินและสามารถหักเงินเดือนของผู้สมัครได้
2. ผู้สมัครต้ องนาสลิปเงินเดือนเดือนสุ ดท้ ายแนบมากับใบสมัครฉบับนีด้ ้ วย
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจแห่ งชาติ จากัด
ทะเบียนสมาชิก
************************************
ชื่อ
อายุ
ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่
รับเข้าเป็ นสมาชิ กตามมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่
ในการประชุมครั้งที่
วันที่
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุน้ รายเดือนครั้งแรก วันที่
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนในอันที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ ระเบี ยบ และมติ ของสหกรณ์
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นสาคัญ ต่อหน้าพยาน
ณ วันที่
ลงชื่อ

สมาชิก
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

การออกจากสหกรณ์
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
มติคณะกรรมการดาเนินการชุดที่

สหกรณ์แจ้งให้ทราบตามหนังสื อที่

ตั้งแต่วนั ที่

ในการประชุมครั้งที่
วันที่

วันที่

__________________________________เลขานุการ
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ผู้สมัครต้ องแนบเอกสาร ประกอบ การสมัคร ดังนี้
(เอกสารทุกใบกรุ ณาใช้ กระดาษขนาด A4 พร้ อมรับรองสาเนาด้ วยตนเอง)
1. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
จานวน 1 ชุ ด
(กรณี ยงั ไม่ได้รับบัตรประจาตัวข้าราชการ ให้ใช้หนังสื อรับรองฯ
แทน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ชุ ด
3. สลิปเงินเดือนฉบับจริ งเดือนล่าสุ ด
จานวน 1 ชุ ด
(กรณี เป็ นสาเนาให้สารวัตรการเงินลงนามรับรองสาเนา)
หลักเกณฑ์ การถือหุ้น
ข้อ 6. สมาชิ ก ทุ ก คนต้องถื อหุ ้น และช าระค่า หุ ้นเป็ นรายเดื อนตั้ง แต่ เดื อนแรกที่ เข้า เป็ นสมาชิ ก ตามอัตราส่ วน
จานวนเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน
ถือหุน้ รายเดือน(มูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท) เป็ นเงิน
(บาท)
(หุน้ )
(บาท)
ไม่เกิน 20,000
30
300
เกินกว่า 20,000 ขึ้นไปถึง 40,000
50
500
เกินกว่า 40,000 ขึ้นไป
100
1,000
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