มติการประชุมคณะกรรมการชุดที.่ .......................
ครั้งที่.......................วันที่......................................

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว
1 รูป

ทะเบียนสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด
ทะเบียนเลขที่

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ตั้งสานักงาน ในบริเวณกรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลผู้สมัคร
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .......................................................... ........ นามสกุล ..........................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เลขประจาตัวประชาชน

( ต้องระบุให้ชัดเจน )

เพศ  M ชาย
 F หญิง
สถานภาพ
 S โสด
 M สมรส
วัน / เดือน / ปีเกิด  /  / 
อายุ........................ปี
สถานที่ติดต่อ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร .................................................................. ชั้นที่.................บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย......................................................... ถนน........................................................ ตาบล/แขวง................................................
อาเภอ/เขต............................................................. จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์......................................
E - Mail............................................................................................................................. ........
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน

ต่อ
ข้อมูลการทางาน

ประเภท  ข้าราชการ
 ลูกจ้างประจา
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ.........................................................
ตาแหน่ง ......................................................................... ................... สังกัด ......................................................................................
รับเงินเดือนงบงาน .............................................................. ........................... เงินเดือน.............................................................. บาท
การชาระค่าหุ้น
ข้าพเจ้าขอชาระค่าหุ้นรายเดือน เดือนละ ........................................... บาท และไม่น้อยกว่าอัตราที่สหกรณ์กาหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองถ้อยคาที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์ว่าเป็นความจริงทุกประการ
 ของดส่งค่าหุ้น (เฉพาะสมาชิกเกษียณอายุราชการ)

ลงชื่อ...................................................................... ผู้สมัคร
(................................................................... .)
วันที่................./......................./.............................
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คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าปัจจุบันผู้สมัครยังปฏิบัติราชการอยู่และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
หมายเหตุ
กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการตาแหน่ง
ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
ไม่ต้องมีผู้รับรอง

ลงชื่อ...................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่............./........................../..........................

หนังสือยินยอมให้หักเงิน
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่จ่ายเงิ น หักเงินได้ราย
เดือน เงินค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง เงินสะสมสาหรับข้าราชการ เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ หรือเงินซึ่ง
ทางสหกรณ์จะจ่ายให้ข้าพเจ้า รวมทั้งให้หักเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเปิดไว้กับสหกรณ์ทุกบัญชี เพื่อชาระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุ บัน
และที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ และภาระผูกพันใดๆทุกประเภทที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด ตลอดไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน หรือกระทาการใดๆ เพื่อขัดขวางการให้ความยินยอมหัก
เงิน ตามหนังสือยินยอมนี้จนกว่าจะชาระหนี้จนครบจานวน หากข้าพเจ้ายังชาระหนี้ไม่ครบ และประสงค์จะเพิกถอนความยินยอม
ดังกล่าวในภายหน้า จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์ก่อน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามการที่ให้ความ
ยินยอมนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติการณ์ที่ส่อไ ปในทางไม่สุจริต และให้ถือว่าผิดสัญญาเงินกู้ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้าได้ทันที
ลงลายมือชื่อ............................................................ ผู้ให้ความยินยอม
(................................................................)
ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคาเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน ข้าพเจ้าได้
ทราบข้อความตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และขอ
ชาระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราที่สหกรณ์กาหนด พร้อมนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจ่ายเงินได้รายเดือนให้ข้าพเจ้า หักเงินเพื่อชาระค่าหุ้นรายเดือน หรือภาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้า
ต้องชาระให้สหกรณ์ หรือให้หักจากเงินได้รายเดือนหรือจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าซึ่งสหกรณ์รับฝากไว้
2. ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ประกาศ คาสัง่ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ ทั้งในปัจจุบันและ
ภายหน้า
3. หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหากได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆอันพึงเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกให้หักภาระหนี้ซึ่งต้องชาระคืนแก่
สหกรณ์ก่อน ส่วนที่เหลือให้จ่ายแก่ผู้รับประโยชน์ ตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
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มติการประชุมคณะกรรมการชุดที่…...................
ครั้งที่.......................วันที่.....................................

คาขอใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด

เลขที่เอกสาร.............................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติที่แนบท้ายคาขอนี้


เลขที่บัญชี



(สาหรับเจ้าหน้าที)่



 เปิดบัญชีด้วยเงินสด
 เปิดบัญชีโดยหักเงินจากเงินได้รายเดือน
จานวนเงิน..................................................... บาท (.................................................................................................................)
 มีความประสงค์ฝากรายเดือนโดยให้หักเงินจากเงินได้รายเดือนๆละ จานวน..............................บาท (.....................................)
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอานาจในการถอนเงินฝากบัญชีที่เปิดขึ้นนี้ และข้าพเจ้าได้ให้ตัวอย่างรายมือชื่อของข้าพเจ้าด้านล่างในหนังสือนี้แล้ว
ตัวอย่างลายมือชื่อครั้งที่ 1


ตัวอย่างลายมือชื่อครั้งที่ 2


(ลายเซ็นต์)

(ลายเซ็นต์)

(.......................................................................................)

(.......................................................................................)

(ตัวบรรจง)

(ตัวบรรจง)

ลงชื่อ.................................................................. ผู้สมัครสมาชิก
(...................................................................)

*** ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กรอกเอกสารด้วยตนเอง ***
เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิก
1. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
4. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
5. บันทึกข้อความ “หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย”
6. หนังสือแจ้งความประสงค์สมัคร / เปลี่ยนแปลงการทาประกันชีวิตกลุ่ม และใบคาขอเอาประกันภัยกลุ่มของสมาชิก
(เอกสารแนบประกัน สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้าน)
เอกสารเพิ่มเติม
1. คาขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (คาขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที)
2. คาขอใช้บริการบัตร “ ATM Click CO-OP Card”
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4/05/2553

ทะเบียนเลขที…
่ ............................
วันที่.............................................

หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
วันที่...................................................................................
ขาพเจา................................................................................. สมาชิกเลขที่................................ ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่...............หมูที่.......... ซอย.......................... ถนน..................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต......................
จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย......................... โทรศัพท (บาน).............................. โทรศัพท (มือถือ).................................
ขาพเจาขอตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนผูรับโอนประโยชนใน เงินคาหุน เงินฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหม เงินสวัสดิการ
หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากสหกรณ เมื่อขาพเจาถึงแกความตาย ทั้งนี้ ใหยกเลิกหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับกอนหนานี้ ( ถามี )
ลําดับ

1

2

3

4

ชื่อ - สกุล
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวของเปน............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวของเปน............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวของเปน............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวของเปน............

ที่อยู (โดยละเอียด)

ใหไดรับ
รอยละ
(%)

หมายเหตุ

ที่อยู ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท .......................................................
ที่อยู ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท .......................................................
ที่อยู ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท .......................................................
ที่อยู ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท .......................................................

เงื่อนไขอื่น ๆ .........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ขาพเจาขอยืนยันวาในการกําหนดตั้งผูรับโอนประโยชนของขาพเจาไดกระทําขึ้นในขณะที่ขาพเจามีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณทุกประการ ทั้งนี้ ไดอานคําแนะนําการตั้งผูรับโอนประโยชนดานหลังหนังสือฉบับนี้เปนที่เขาใจแลว จึงลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ.................................................................สมาชิกผูแสดงเจตนา
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(...............................................................)
หมายเหตุ

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

1. ตองมีผูลงลายมือชื่อเปนพยานจํานวน 2 คน และพยานตองมิใชเปนผูรับโอนประโยชน
2. โปรดอานขอแนะนําการตั้งผูรับโอนประโยชนดานหลังหนังสือฉบับนี้

ขอแนะนําการตั้งผูรับโอนประโยชน
1. ผูรับโอนประโยชน
ผูรับโอนประโยชน ควรมีความเกี่ยวพันกับสมาชิกผูแสดงเจตนา โดยเปน พอ หรือ แม หรือ คูสมรส หรือ บุตร หรือ
พี่ หรือนอง ของสมาชิก ทั้งนี้ผูรับโอนประโยชนสามารถระบุไดตั้งแต 1 คน หรือหลายคนก็ได

2. การตั้งผูรับโอนประโยชนใหไดรับประโยชนทั้งหมดเพียงคนเดียว
กรณีนี้หมายถึง สมาชิกผูแสดงเจตนามีความประสงคใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูรับโอนประโยชนทั้งหมดเพียงคน
เดียว ใหระบุไวดังตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 นาย ก. ไดรับรอยละ 100 หมายถึง นาย ก. ไดรับประโยชนทั้งหมดเพียงคนเดียว หรือ
ตัวอยางที่ 2 นาย ก. ไดรับรอยละ 100 นางสาว ข. ไดรับรอยละ 100 เด็กหญิง ค. ไดรับ รอยละ 100 หมายถึง
หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยูใหนาย ก. เปนผูรับโอนประโยชนแตเพียงผูเดียว เวนแต นาย ก. ถึงแกความตาย จึงใหนางสาว ข.เปนผู
รับโอนประโยชนแตเพียงผูเดียว และเด็กหญิง ค. เปนผูรับโอนประโยชนทั้งหมดหาก นาย ก. และนางสาว ข. ถึงแกความตาย
หมายเหตุ กรณีผูรับโอนประโยชนที่ระบุไวถึงแกความตายทั้งหมด ทรัพยมรดกและผลประโยชนของสมาชิก
ผูถึงแกความตายจะตกทอดแกทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

3. การตั้งผูรับโอนประโยชนตามสัดสวน
กรณีนี้ หมายถึง สมาชิกผูแสดงเจตนามีความประสงคใหบุคคลหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนตามสัดสวน ใหระบุไว
ดังตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 นาย ก. ใหไดรับรอยละ 50 นางสาว ข. ใหไดรับรอยละ 30 เด็กหญิง ค. ใหไดรับรอยละ 20
หมายเหตุ กรณีนี้ หากนาย ก. หรือ นางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. ถึงแกความตายทรัพยมรดกและประโยชนอื่นใด
ของสมาชิกในสัดสวนที่ นาย ก. หรือนางสาว ข. หรือเด็กหญิง ค. จะไดรับนั้น จะตกทอดแกทายาทของสมาชิกตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
ตัวอยางที่ 2 นาย ก. ใหไดรับรอยละ 50 นางสาว ข. ใหไดรับรอยละ 30 เด็กหญิง ค. ใหไดรับรอยละ 20
กรณีนาย ก. หรือนางสาว ข. หรือ เด็กหญิง ค. ถึงแกความตาย ให(นาย นางสาว นาง ...............) ไดรับประโยชนแทน เปนตน
ในการตั้งผูรับโอนประโยชนตามสัดสวน เมื่อรวมแลวควรใหครบ 100 เปอรเซ็นต หากไมครบ 100 เปอรเซ็นต
สวนที่เหลือจะเปนไปตามดังตัวอยางที่ 3 นี้
ตัวอยางที่ 3 กรณีตั้งผูรับโอนประโยชน รวมแลวไมครบ 100 เปอรเซ็นต เชน นาย ก. ใหไดรับรอยละ 30 นางสาว ข.
ใหไดรับรอยละ 20 เด็กหญิง ค. ใหไดรับรอยละ 10 รวมทั้งสิ้นได 60 เปอรเซ็นต กรณีเชนนี้ทรัพยสินและผลประโยชนอีก 40
เปอรเซ็นตของสมาชิกจะตกทอดแกทายาทของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
4. สมาชิกที่ประสงคตั้งผูรับโอนประโยชนแตกตางจากแบบหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับนี้ ใหติดตอสหกรณโดยตรง
5. การแกไขขอความ กรณีที่มีการแกไข ใหขีดฆาขอความเดิม และลงลายมือชื่อกํากับดวยทุกแหง (หามใชยางลบ หรือใช
หมึกขาวลบเอกสาร)
-----------------------------------------------

หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...............

เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรา 42/1 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ขาพเจา...........................................................................
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เลขที่.......................................... ปจจุบันดํารง
ตําแหนง........................................ สังกัด.............................................. กรม...................................
จึงทําหนังสือใหคํายินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ดังนี้
1. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่มีหนาที่เบิกจายหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจา
มีสิทธิไดรับจากหนวยงานตนสังกัด เพือ่ ชําระคาหุน หนี้เงินกู หนี้ในฐานะผูค้ําประกัน เงินฝาก คาเบี้ยประกันชีวิต
คาธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณ
2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหคํายินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด จะให
ความยินยอม
3. ใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด สงคูฉบับหนังสือยินยอมฉบับนีใ้ หหนวยงานตนสังกัดของ
ขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐานดวย

(ลงชื่อ) ........................................................... สมาชิก/สมาชิกสมทบ
(......................................................)
(ลงชื่อ) .............................................................. พยาน
(.........................................................)

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

เจาหนาที่สหกรณ

หนังสือแจงความประสงค
การทําประกันชีวิตกลุมและยินยอม
ใหหักเงินชําระคาเบี้ยประกันชีวิต

 สมัครทําประกันชีวิตกลุมใหม
 ปรับเพิ่มทุนประกันวงเงินคุมครอง

เขียนที.่ ..........................................................
วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ..................
ขาพเจา ............................................................................ วัน/เดือน/ปเกิด..................................... อายุ............ป
 สมาชิก  สมาชิกสมทบ เลขที่สมาชิก..................... เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................
 คูสมรส  บุตร เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน .................................... โดยเรียกเก็บคาเบี้ยประกันจากสมาชิก
ชื่อ – สกุล............................................................................. เลขที่สมาชิก..........................................................
มีความประสงคสมัครทําประกันชีวิตกลุม หรือทําประกันชีวิตกลุมใหกับคูสมรส หรือบุตร โดยขาพเจายินยอมให
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูทําหนาที่จายเงิน หักเงินไดรายเดือน เงินคาตอบแทน เงินคาจาง เงินสะสมสําหรับขาราชการ
เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่นใดที่ไดรับจากทางราชการ หรือเงินซึ่งสหกรณจะจายใหแกขาพเจา รวมทั้งใหหักเงินฝากที่มีอยูใน
บัญชีซึ่งเปดไวกับสหกรณทุกบัญชี เพื่อชําระคาเบี้ยประกันคางชําระที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต และภาระผูกพัน
ใดๆ ทุกประเภทที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ตลอดไปและขาพเจาจะไมเพิกถอนหรือกระทําการใด ๆ
เพื่อขัดขวางการใหความยินยอมหักเงินตามหนังสือฉบับนี้จนกวาประกันชีวิตจะห มดความคุมครอง และจะตองไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสหกรณกอน หากขาพเจาไมปฏิบัติตามการที่ใหความยินยอมนี้ไมวากรณีใด ๆ ใหถือวา
ขาพเจามีพฤติกรรมที่สอไปในทางไมสุจริต โดยขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกขาพเจาไดทันที
ขาพเจาประสงคจะทําประกันชีวิตกลุมในอัตราเบี้ยประกัน และวงเงินคุมครอง ดังนี้
โปรดทําเครื่องหมาย
อัตราเบี้ย
วงเงินคุมครอง
วงเงินคุมครอง
หมายเหตุ
เลือกประกันกลุม ประกัน (บาท) เสียชีวิตทั่วไป(บาท) เสียชีวิตอุบัติเหตุ(บาท)
270
500,000
1,000,000
สําหรับ

สมาชิก สมาชิกสมทบ คูสมรส
470
800,000
1,600,000

หรือบุตร ของสมาชิก
540
900,000
1,800,000
สําหรับสมาชิก

600
1,000,000
2,000,000
สําหรับสมาชิก

900
1,500,000
3,000,000
สําหรับสมาชิก

960
1,600,000
3,200,000

เฉพาะสมาชิกที่มีหนี้สามัญทุก
1,020
1,700,000
3,400,000

ประเภทรวมเกินกวา
1,080
1,800,000
3,600,000

1,500,000 ขึ้นไป
1,140
1,900,000
3,800,000

1,200
2,000,000
4,000,000

หมายเหตุ : 1. ประกันชีวิตกลุมจะมีผลคุมครองเมื่อบริษัทตอบรับการทําประกัน และสหกรณเรียกเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ
2. การสมัครทําประกันใหมหรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกัน (เริ่มตั้งแตวันที่คุมครองเพิ่ม) หากผูสมัครเสียชีวิตกอน
1 ป บริษัทอาจปฏิเสธการจายเงินใหมทดแทน โดยจะจายเงินสินไหมใหในอัตราความคุมครองเดิมกอนการปรับเพิ่มเบี้ยใหม
3. กรณีสมัครทําประกันชีวิตใหมทุกรายตองกรอกแบบฟอรมใบคําขอ แถลงสุขภาพ และผานการพิจารณาทุกราย
พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้






เอกสารประกอบ
แบบใบคําขอเอาประกันชีวิต
สําเนาบัตรประตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน (สําหรับสมัครประกันคูสมรส -บุตร)
สําเนาทะเบียนสมรส (สําหรับสมัครประกันชีวิตคู่สมรส)
หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ (กรณี สมัครทําประกันใหม่ )

ลงชื่อ................................................ผูสมัคร
(..............................................)
วันที่........./................................../.................

ยื่นคําขอที่ทําการสหกรณ
สงคําขอทางไปรษณีย

คําขอใชบริการบัตร สหกรณเอทีเอ็ม
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
Reference No.

(สําหรับเจาหนาที่)

เลขที่สมาชิก

ขอมูลผูยื่นคําขอ

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... นามสกุล...............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปเกิด

/

/

(ป พุทธศักราช)

บัญชีหลักที่ใชบริการคูกับบัตร สหกรณเอทีเอ็ม
ขาพเจาตองการใหบัญชีหลักที่ใชบริการคูกับบัตร สหกรณเอทีเอ็ม นี้คือบัญชีเงินฝากของขาพเจาที่ไดเปดไวกับสหกรณออม
ทรัพยกรมปาไม จํากัด เลขที่บัญชี
บัญชีเสริมที่ใชตองการใชบริการผานบัตร สหกรณเอทีเอ็ม
ขาพเจาตองการใหบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามเลขที่บัญชีตามที่ระบุไวดานลาง ใชบริการถอนเงิน โอนเงิน ระหวางบัญชีและ
หรือบริการอื่นที่เปดใหบริการผานบัตร สหกรณเอทีเอ็ม นี้
1.
2.
3.

4.

ขาพเจาไดอานรายละเอียดในเอกสารคําขอฉบับนี้รวมทั้งขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการบัตรสหกรณเอทีเอ็มซึ่งเปนสวน
หนึ่งของคําขอใชบริการบัตรสหกรณเอทีเอ็ม ที่ไดระบุอยูดานหลังคําขอฉบับนี้ครบถวนและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐาน
เอกสารประกอบพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาบัตรประชาชน
เอกสารเพิ่มเติมกรณีสงใบสมัครทางไปรษณีย
สําเนาหนาสมุดบัญชีทุกบัญชีที่ระบุ

ลงชื่อ ................................................................ ผูยื่นคําขอ/เจาของบัญชี
(.....................................................................)
................./............................/....................

กรณีสงคําขอทางไปรษณีย ขาพเจาขอใหจัดสง เอกสาร / บัตรเอทีเอ็ม และรหัสลับประจําบัตรเอทีเอ็มของขาพเจาโดย
{ จัดสงตามที่อยูที่สหกรณสงเอกสารคําขอนี้มาใหขาพเจา หรือ
{ จัดสงตามที่อยูใหมดังนี้ ชื่อหมูบาน/อาคาร...................................................................................................ชั้นที่....................
บานเลขที่................................หมูที่............ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................................
ตําบล/เขต................................................. อําเภอ/แขวง..............................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย.....................................โทรที่บาน.............................................. โทรมือถือ..........................................................

ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการบัตร สหกรณเอทีเอ็ม
ขาพเจาผูยื่นคําขอในฐานะผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1. บัตร สหกรณเอทีเอ็ม นี้เปนกรรมสิทธิ์ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ซึ่งชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
และหรือสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ในฐานะผูใหบริการมีสิทธิ์เรียกคืนและหรือยกเลิกการใชบริการเมื่อใดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาแตอยางใด
2. บัตร สหกรณเอทีเอ็ม นี้ สามารถใชบริการผานตู ATM ของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด หรือตู ATM ของสหกรณออมทรัพย
อื่น หรือ ตู ATM ของธนาคาร ที่เขารวมเครือขาย ATM ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
3. ผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ยอมรับวาการใชบริการใดๆ ผานบัตร สหกรณเอทีเอ็ม นี้ไมวาเกี่ยวกับการทํารายการใดๆ ผานบัญชีเงินฝาก
หมายเลขบัญชีทุกบัญชีที่ผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ไดระบุไวดานหนาของคําขอใชบริการนี้ หรือการใชบริการอื่นที่จะเปดใหใชผาน
บัตรสหกรณเอทีเอ็มนี้ในอนาคต หากไดกระทําไปโดยใชรหัสลับประจําบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช
บริการนั้น กระทําตามที่ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด กําหนดถูกตองสมบูรณแลว ผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ไมตองทําหรือ
ลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้นอีก และผูถือบัตรสหกรณเอทีเอ็มยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกลาว
เสมือนหนึ่งผูถอื บัตร สหกรณเอทีเอ็ม กระทําการดวยตนเอง ทั้งนี้ไมวาจะเกิดดวยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไมก็ตาม
4. ผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ยินยอมรับวาบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆก็ตาม ที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัดไดจัดทําขึ้นเพื่อ
หักบัญชีของผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม อันเนื่องมาจากการใชรหัสลับประจําบัตร สหกรณเอทีเอ็มนั้น มีความถูกตองทุกประการ
ผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ตกลงวาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ไมจําเปนตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นแกผูถือบัตร
สหกรณเอทีเอ็ม อันเนื่องมาจากการใชบัตร สหกรณเอทีเอ็ม
5. เมื่อผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม เปลี่ยนแปลงที่อยู หนวยงานสังกัด และเลขหมายโทรศัพท จะตองแจงใหสหกรณออมทรัพยกรมปาไม
จํากัด ทราบเปนลายลักษณอักษร เอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด สงไปยังผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม
ตามตําบลที่อยูและ/หรือหนวยงานตามที่แจงไว ใหถือวาผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ไดทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แลว
6. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัดสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใชบริการ ตามแตเห็นสมควร
7. ใหถือวาคูมือหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใชบริการบัตร สหกรณเอทีเอ็ม ซึ่งสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัดไดมอบหรือสงให
ผูถือบัตร สหกรณเอทีเอ็มแลว หรือที่สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ประกาศหรือกําหนดระเบียบสหกรณเพิ่มตอไปในภายหนา
นั้น เปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใชบัตร สหกรณเอทีเอ็ม นี้ดวย

สําหรับเจาหนาที่
................................................... (ลงชื่อ)
(
)
ผูบันทึกขอมูลคําขอ / จายบัตร
อนุมัติคําขอใชบริการ

................................................... (ลงชื่อ)
................................................... (ลงชื่อ)
(
)
(
)
ผูจายรหัส
ผูบันทึกบัญชีคูบัตร
รายละเอียดบัตรสหกรณเอทีเอ็มและซองรหัสประจําบัตร

.............................................................................. (ลงชื่อ)
( นายพิศิษ ฐ จั นทรคุณาภาส )
รองผูจัดการสวนก

บัตรเลขที่

5818 9500 0020 ……………………….……

ซองรหัสเลขที่ RFSC – 02…………………………………….

เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561

คําขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ทางโทรศัพท์อัตโนมัติสําหรับสมาชิก
คําขอกู้และสัญญาเงินกู้เลขที่…….……………….……………………………….…………..

เขียนที่……..………………………….………………………………………………………………………
วันที.่ .………………………………………….………………………………………………………………….

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………..……..อายุ…………..…..…..………...……..ปี
เลขที่บัตรประชาชน…….……………………………………………………………………………..…………………..…………………….………….... เลขที่สมาชิก……..…………..……………………………………………………………….…………….
ตําแหน่ง…….…………………………….………………………………………………………………..……………………………..…………………....สังกัด…………………………………………………………………….…………..........................................................
อยู่บ้านเลขที่……………………………………………………………………...………หมู่ที่…………………..……………………….……….ตําบล/แขวง…………..………………………….…………………………………..……….…………….…..….………
อําเภอ/เขต……………………….………………………………………………….…….......จังหวัด...................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ .....................……………….……......
โทรศัพท์(มือถือ)……………….…………………………………………….โทรศัพท์สํานักงาน.........................................................................โทรศัพท์บ้าน...................................................................................
ข้าพเจ้าขอทําคําขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติจากสหกรณ์ แต่ละครั้งไม่เกินวงเงินตามที่
กําหนดในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือตามที่สหกรณ์พิจารณาอนุมัติตามแต่เห็นสมควร
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ ในอัตราตามประกาศสหกรณ์ ณ วันที่กู้ นับตั้งแต่วันทําสัญญานี้เป็น
ต้นไป จนกว่าจะชําระหนี้ครบถ้วน โดยจะชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ติดต่อกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่
สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแต่อย่างใด และข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งหรือยกเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระหนี้เงินกู้ทั้งหมดคืนแก่สหกรณ์ภายใน 12 เดือน หรือไม่เกินจํานวนงวดสูงสุดตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดภายในวันสิ้นสุดของเดือน
โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินกู้
ข้อ 4. ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะทํารายการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยใช้เลขที่สมาชิกและรหัสลับประจําตัวของ
ข้าพเจ้า และให้ถือว่าการทํารายการทางโทรศัพท์อัตโนมัติดังกล่าวเป็นบันทึกแนบท้ายคําขอและสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ตามที่ได้ทํารายการตามข้อ 4 แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมที่
คงค้างพร้อมดอกเบี้ย และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือโดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์
ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามที่ได้ทํารายการไปแล้วครบถ้วน
กรณีข้ า พเจ้ า ได้ทํ า รายการทางโทรศั พท์ อัต โนมัติ ค รั้ ง ใหม่ แ ละสหกรณ์ ไ ด้ จ่า ยเงิน กู้ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ว การกํา หนด
ระยะเวลาชําระหนี้เงินกู้คืนตามข้อ 3 นั้น ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาผ่อนชําระใหม่
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนของส่วนราชการที่มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าพเจ้าดําเนินการหัก
เงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อชําระหนี้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์เป็นลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) หรือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา (กสจ.) แล้วแต่กรณี ตาม
บันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมที่ข้าพเจ้าทําไว้กับสหกรณ์ โดยสัญญานี้มีผลผูกพันข้าพเจ้าตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าและสหกรณ์
จะได้แก้ไขหรือยกเลิกสัญญานี้
ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติที่แนบท้ายคําขอกู้
และสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ และมีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์
ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน และให้ถือว่าข้อบังคับ
ระเบียบและประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกําหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
/ข้อ 9. กรณี...

-2ข้อ 9. กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญา ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที และให้สหกรณ์มีสิทธินําเงินค่าหุ้น และเงิน
ฝากของข้าพเจ้า เงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์นํามาชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้นี้จนครบถ้วน
ข้อ 10. สัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีอายุ 1 ปี เมื่อสัญญาเงินกู้นี้ครบกําหนด หากสหกรณ์หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือ
ว่าสัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปคราวละ 1 ปี โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอก
เลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องชําระหนี้ทั้งหมดทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในคําขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัตินี้โดยตลอดแล้ว และ
เห็นว่าตรงตามเจตนาของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น
ลงชื่อ…………………….………………………………………………………….…………………………….………ผู้กู้
(……………………..…………………………………….………………………..…………………………..)
ลงชื่อ……………….………………………………….………….…………………………….………พยาน
(………………..…………………………………………………..…..…………………………..)
เลขที่สมาชิก..........................................................................................

เห็นควร

เจ้าหน้าที่
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงนาม....................................................................................................................
(....................................................................................................................)
ตําแหน่ง................................................................................................................
วันที.่ ..........................................................................................................................
ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ
เห็นควร
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงนาม....................................................................................................................
(....................................................................................................................)
ตําแหน่ง................................................................................................................
วันที.่ ..........................................................................................................................
เอกสารประกอบการยื่นกู้ : สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน

ลงชื่อ……………….………………………………………………..…………………………….………พยาน
(………………..………………………………………………………..…………………………..)
เลขที่สมาชิก..................................................................................................

คณะกรรมการเงินกู้
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงนาม....................................................................................................................
(....................................................................................................................)
ประธานกรรมการ
ลงนาม....................................................................................................................
(....................................................................................................................)
กรรมการ
ลงนาม....................................................................................................................
(....................................................................................................................)
กรรมการ
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ
ข้าพเจ้าซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM
การใช้บริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ และการใช้บริการทางแอปพลิเคชั่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริการสหกรณ์อัตโนมัติ”
ดังนี้
1. บริการสหกรณ์อัตโนมัติ เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด สหกรณ์มีสิทธิเรียกคืนและหรือยกเลิกการใช้
บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
2. เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับรหัสลับประจําตัวใด ๆ แล้ว ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสลับไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้งให้
ผู้อื่นทราบ ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น แม้ว่าเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นํารหัสลับของผู้ขอใช้บริการ
สําหรับบริการสหกรณ์อัตโนมัติไปใช้ ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นทั้งสิ้น
3. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการสหกรณ์อัตโนมัติใด ๆ ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น ไม่ว่าเกี่ยวกับการบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการ
หรือไม่ก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้รหัสลับประจําตัวของผู้ขอใช้บริการ ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการนั้น ตามที่
สหกรณ์กําหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก โดย
ผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าว เสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการกระทําการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดด้วย
ความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม
4. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม ที่สหกรณ์ได้จัดทําขึ้นเพื่อหักบัญชีของผู้ขอใช้บริการ อัน
เนื่องมาจากการใช้รหัสลับประจําตัวของผู้ขอใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสหกรณ์ไม่
จําเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผ้ขู อใช้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ
5. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการถอนเงินฝากออมทรัพย์ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM ผู้ขอใช้บริการจะกระทําด้วยตนเองเท่านั้น
6. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในการรับเงินใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับจากสหกรณ์ไม่ว่าเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการสหกรณ์
เงินกู้ หรือเงินอื่นใดที่จะได้รับจากสหกรณ์แล้ว ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ให้สหกรณ์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น
7. เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หน่วยงานสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และบรรดาเอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่สหกรณ์ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการตามตําบลที่อยู่และ/หรือหน่วยงานตามที่แจ้งไว้ ให้ถือว่า
ผู้ขอใช้บริการรับและทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ แล้ว
8. สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ ตามแต่เห็นสมควร และให้
ถือว่าคู่มือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งสหกรณ์ได้มอบหรือส่งให้ผู้ขอใช้บริการแล้ว หรือที่
สหกรณ์ประกาศ หรือกําหนดระเบียบสหกรณ์เพิ่มเติมในภายหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้
บริการสหกรณ์อัตโนมัตินี้ด้วย

