
 
 
 
 
 
 
ประเภท  สหกรณออมทรัพย                        ทะเบียนเลขท่ี  
ที่ตั้งสํานักงาน  ในบริเวณกรมปาไม เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

ขอมูลผูสมัคร 
 
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว  ........................................... .............................   นามสกุล  ....................................................................  

 
 
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
 
เลขประจําตัวประชาชน 
 
เพศ   M ชาย  F หญิง สถานภาพ  S โสด  M สมรส 

วัน / เดือน / ปเกิด   /  /   อาย.ุ.......................ป 
สถานท่ีติดตอ  ช่ือหมูบาน/อาคาร ..................................................................... ช้ันที่..............บานเลขที่.......................หมูที่.............. 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน............................................................. ตําบล/แขวง.................................................  

อําเภอ/เขต................................................................ จังหวัด........................................................ รหัสไปรษณีย...................................  
E - Mail............................................................................................................................. ........ 
 

เบอรโทรศัพทมือถือ    

  
 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน ตอ  
 

ประเภทสมาชิกสมทบ 
 

 
 
 
 

การชําระคาหุน 
 

ขาพเจาขอชําระคาหุนรายเดือน เดือนละ ........................................... บาท และไมนอยกวาอัตราท่ีสหกรณกําหนด 

ขาพเจาขอรับรองถอยคําท่ีใหไวตอสหกรณวาเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...................................................................... ผูสมัคร 

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

                                                                                                      วันที่................./......................./.............................  

      

                    

                    

             

 

 

ติดรูปถาย 

1 นิ้ว 

1 รูป ทะเบียนสมาชิกสมทบ 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 

เบอรโทรศัพทบาน 

( ตองระบุใหชัดเจน ) 

มติการประชุมคณะกรรมการชุดที.่....................... 
คร้ังท่ี.......................วันที่......................................  

 บุตร    คูสมรส    บิดา    มารดา 
ช่ือ-สกุลของสมาชิก................................. ................. 
เลขที่สมาชิก............................................. ................. 

  พนักงานราชการ      ลูกจางช่ัวคราว  
ตําแหนง................................ ................สังกัด........................................................ 
วันที่เขารับราชการคร้ังแรก.................................. เงินเดือน.............................บาท 

  ของดสงคาหุน 
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คํารับรองการสมัครเปนสมาชิกสมทบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนังสือยินยอมใหหักเงิน  
 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีความประสงคและยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีจายเงิน หักเงินไดราย
เดือน เงินคาตอบแทน เงินคาจาง เงินสะสมสําหรับขาราชการ เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่นใดที่ไดรับจากทางราชการ หรือเงิ นซ่ึง
ทางสหกรณจะจายใหขาพเจา รวมท้ังใหหักเงินฝากที่มีอยูในบัญชีซ่ึงเปดไวกับสหกรณทุกบัญชี เพื่อชําระหน้ีสินท่ีมีอยูในปจจุบั น 
และท่ีจะมีขึ้นในอนาคต หรือเพื่อเขาบัญชีเงินฝากที่ขาพเจาแจงความประสงคไว และภาระผูกพันใดๆทุกประเภทที่ขาพเจามีอยูกับ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ตลอดไป และขาพเจาจะไมเพิกถอน หรือกระทําการใดๆ เพื่อขัดขวางการใหความยินยอมหัก
เงิน ตามหนังสือยินยอมนี้จนกวาจะชําระหน้ีจนครบจํานวน หากขาพเจายังชําระหน้ีไมครบ และประสงคจะเพิกถอนความยินยอม
ดังกลาวในภายหนา จะตองไดรับความยินย อมเปนลายลักษณอักษรจากสหกรณกอน หากขาพเจาไมปฏิบัติตามการท่ีใหความ
ยินยอมนี้ไมวากรณีใดๆ ใหถือวาขาพเจามีพฤติการณที่สอไปในทางไมสุจริต และใหถือวาผิดสัญญาเงินกู โดยขาพเจายินยอมให   
ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกขาพเจาไดทันที  
 

ลงลายมือช่ือ............................................................ ผูใหความยินยอม 

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

ขาพเจาขอใหถอยคําเปนหลักฐานดังตอไปนี ้
 

1. ขาพเจาไดทราบขอความตามขอบังคับของสหกรณโดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัคร       
เขาเปนสมาชิกสมทบของสหกรณ และขอชําระคาหุนรายเดือนไมนอยกวาอัตราท่ีสหกรณกําหนด พรอมน้ีขาพเจายินยอมให        
ผูบังคับบัญชาหรือ สหกรณหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ หรือเจาหนาท่ีผูซ่ึงจายเงินไดรายเดือนใหขาพเจา หักเงินเพื่อชําระ
คาหุนรายเดือน หรือภาระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณ หรือใหหักจากเงินไดรายเดือนหรือจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาซ่ึง 
สหกรณรับฝากไว 
2. ขาพเจายอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณทุกประการ ทั้งในปจจุบันและ
ภายหนา 
3. หากขาพเจาถึงแกกรรมหากไดรับสิทธิประโยชนใดๆอันพึงเกิดขึ้นจากการเปนสมาชิกสมทบ ใหหักภาระหนี้ซึ่งตองชําระคืนแก
สหกรณกอน สวนที่เหลือใหจายแกผูรับประโยชน ตามท่ีขาพเจาระบุไวในหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 

กรณีเปนบุคคลในครอบครัวสมาชิกหลัก 
ขาพเจาขอรับรองและยินยอมใหผูสมัครซ่ึงเปน 

 บุตร    คูสมรส    บิดา    มารดา 
สมัครสมาชิกสมทบ 

 
 

ลงช่ือ.......................................................สมาชิกหลัก 
             (.............................................. ..........) 
          เลขที่สมาชิก.......................................  

กรณีเปนพนักงานราชการ / ลูกจางช่ัวคราว 
 

ลงช่ือ.......................................................ผูรับรอง 
                  (......................................................)  
            เลขที่สมาชิก..................................... .... 
 

ลงช่ือ.......................................................ผูรับรอง 
                  (......................................................)  
            เลขที่สมาชิก.........................................  
 

ลงช่ือ............................... .........................ผูบังคับบัญชา 
               (.....................................................)  
     ตําแหนง....................................................  
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มติการประชุมคณะกรรมการชุดท่ี....................... 
คร้ังท่ี.......................วันที่..................................... 
เลขที่เอกสาร......................................................... 

 

ขาพเจามีความประสงคขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถ  
ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการสหกรณอัตโนมัติที่แนบทายคําขอนี ้
 

 เลขที่บัญชี          

 

  เปดบัญชีดวยเงินสด     เปดบัญชีโดยหักเงินจากเงินไดรายเดือน 

จํานวนเงิน.....................................................บาท  (................................................................................................................. ) 
   มีความประสงคฝากรายเดือนโดยใหหักเงินจากเงินไดรายเดือนๆละ จํานวน..............................บาท (.....................................)  

ขาพเจาเปนผูมีอํานาจในการถอนเงินฝากบัญชีที่เปดขึ้นนี้ และขาพเจาไดใหตัวอยางรายมือช่ือของขาพเจาดานลางในหนังสือน้ีแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

ลงช่ือ....................................................................... ผูสมัครสมาชิก 

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

*** ผูสมัครจะตองเปนผูกรอกเอกสารดวยตนเอง *** 
 

เอกสารประกอบใบสมัครสมาชิกสมทบ 
1. สําเนาบัตรประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน 

2. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

3. หนังสือต้ังผูรับโอนประโยชน 
4. ทะเบียนสมรส (กรณีผูสมัครเปนคูสมรสของสมาชิก) 

เอกสารเพิ่มเติม 
1. คําขอใชบริการบัตร  ATM Click CO-OP Card คาธรรมเนียมการทําบัตร 100 บาท (กรณีสมาชิกตองการสมัครขอใชบริการ) 
2. ใบแจงการรับชําระเงิน  PAYMENT  สําหรับสมาชิกท่ีสงใบสมัครทางไปรษณีย พรอมโอนเงิน ดังนี ้

- คาธรรมเนียมการสมัครแรกเขา 100 บาท 

- ระดมหุน  100 บาท  (ขั้นต่ํา) 
- เปดบัญชีเงินฝาก  100 บาท  (ขั้นต่ํา) 

3. ใบยินยอมใหหักเงินเดือนเขาบัญชีเงินฝากสมาชิกสมทบ สําหรับผูสมัครท่ีเปนคูสมรสและ/หรือบุตรและ/หรือบิดา-
มารดาของสมาชิก และตองการใหหักเงินจากสมาชิกหลัก 

4.    หนังสือแจงความประสงคสมัคร /  เปล่ียนแปลงการทําประกันชีวิตกลุม และใบคําขอเอาประกันภัยกลุมของสมาชิก  
สําหรับผูสมัครท่ีเปนคูสมรสหรือบุตรของสมาชิก และตองการทําประกันชีวิต

ตัวอยางลายมือช่ือคร้ังที่ 1 

 
 

 
 

(ลายเซ็นต) 

ตัวอยางลายมือช่ือครั้งท่ี 2 

 
 

 
 

(ลายเซ็นต) 

คําขอใชบริการของสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
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(สําหรับเจาหนาท่ี) 

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

(ตัวบรรจง) 

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

(ตัวบรรจง) 



 
 
 
 

ใบยินยอมใหหักเงินเดือนเขาบัญชีเงินฝากสมาชิกสมทบ โดยสมาชิกหลักเปนผูกรอก 
(เฉพาะกรณีท่ีผูสมัครสมาชิกสมทบเปน บุตร คูสมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก) 

  
เขียนที่................................................................ 
วันที.่..........เดือน..........................พ.ศ............... 

         ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว ).........................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด เลขที่สมาชิก.....................................ขอทําหนังสือยินยอมใหฝายการเงินสหกรณออมทรัพยกรม
ปาไม จํากัด หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา จํานวน.................................บาท (.......................................................) 
เพื่อเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบทุกวันสิ้นเดือน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ............................................................สมาชิก  ลงช่ือ..................................................................พยาน 
       (............................................. ..........................)          (...........................................................................)  
 
 
       ลงช่ือ..................................................................พยาน 
              (..................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกสมทบ จํานวนเงิน 
บิดาขาพเจา นาย..............................................  

มารดาขาพเจา นาง...........................................  

คูสมรสขาพเจา................................................  

บุตร ชื่อ...........................................................  

สมาชิกสมทบ จํานวนเงิน 

บุตร ชื่อ........................................................  

บุตร ชื่อ........................................................  

บุตร ชื่อ........................................................  

บุตร ชื่อ........................................................  

รวมหักเงินเดือนทั้งสิ้น  
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         ................................................................................... 
  ................................................................................. ................................   

............... .......... .......................... .................................. / ......................... / ...................... 
................................ .........................  ( )..............................   ( )................................. 
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  ......................................................................................................................................................................... 
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     .................................................................  
            (...............................................................) 
 

...............................................................   ................................................................  
      (...............................................................)  (..................................................................) 
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  2.  
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 3.   

 

 
     ( ) ........................................................... /  
              (......................................................)  

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

  ...................................................... 

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

       








