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

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
ใบสมัครสมาชิก พิมพ์หน้า-หลัง

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว 1 รูป

ทะเบียนสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน ในบริเวณกรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทะเบียนเลขที่

ข้อมูลผูส้ มัคร
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เลขประจำตั
วประชาชน...........................................................
1907745982357
อดออม
ประหยั
ด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกุล..........................................เลขประจำตัวประชาชน..........................................
1 กุมภาพันธ์ 2538
Prayad Aodaom
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................วั
น/เดือน/ปีเกิด.................................................................
27
ไทย
อายุ............................ปี
เพศ ❑ ชาย ❑ หญิง สัญชาติ................................สถานภาพ
❑ โสด ❑ สมรส ❑ หย่า ❑ หม้าย
Forestcoop@gmail.com
กรุ๊ปเลือด ❑ A ❑ B ❑ AB ❑ O E-mail…………………………………………………………………...............................................................
026678999
025791111
0654578891
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................เบอร์
โทรศัพท์บ้าน......................................เบอร์
โทรศัพท์ที่ทำงาน.....................................
ที่อยู่ปัจจุบนั
พหลโยธิน
65
8
บ้านเลขที่........................หมู
่ที่..............ตรอก/ซอย.................................หมู
่บ้าน.......................................................ถนน.....................................
จตุจักร
ลาดยาว
10900
กทม.
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด................................................รหั
สไปรษณีย์......................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
❑ ที่อยู่ตามปัจจุบัน ❑ ไม่ใช่ที่อยู่ตามปัจจุบนั (โปรดระบุ)
บ้านเลขที่........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................หมู่บ้าน.......................................................ถนน.....................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ❑ ที่อยู่ตามปัจจุบัน ❑ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ❑ ตามที่ระบุ
บ้านเลขที่........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................หมู่บ้าน.......................................................ถนน.....................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................
ข้อมูลการทำงาน
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ นที่บรรจุเข้ารับราชการ.......................................
1 เมษายน 2564
ประเภท ❑ ข้าราชการ ❑ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง..........................................................วั
กรมป่าไม้
15,000
สังกัด.............................................................................................เงิ
นเดือน/เงินบำนาญ/เงินบำเหน็จรายเดือน..........................................บาท
แหล่งที่มาของเงินรายได้อื่นๆ(ถ้ามี).........................................................................................................จำนวน..........................................บาท

ข้อมูลการเป็นสมาชิก
❑ ข้าพเจ้ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นและไม่อยู่ระหว่างขอโอนย้ายสหกรณ์
❑ ข้าพเจ้าอยู่ระหว่างขอโอนย้ายสหกรณ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์...............................................................................................................จำกัด
การชำระค่าหุ้น
1,000
ข้าพเจ้าขอชำระค่าหุ้นรายเดือน เดือนละ...............................บาท
และไม่น้อยกว่าอัตราที่สหกรณ์กำหนด (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
(เฉพาะสมาชิกเกษียณอายุราชการสามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10 หุ้น เป็นเงิน 100 บาท)

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการกูย้ ืมเงิน ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความตามข้อบังคับของ
สหกรณ์โดยตลอดแล้วและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และขอชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อย
กว่าอัตราที่สหกรณ์กำหนด พร้อมนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือสหกรณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ผซู้ ึ่ง
จ่ายเงินได้รายเดือนให้ข้าพเจ้า หักเงินเพื่อชำระค่าหุ้นรายเดือน หรือภาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้สหกรณ์ หรือให้หักจากเงินได้รายเดือน
หรือจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าซึ่งสหกรณ์รับฝากไว้
2. ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า

3. หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหากได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ อันพึงเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกให้หักภาระหนี้ซึ่งต้องชำระคืนแก่สหกรณ์ก่อน ส่วนที่
เหลือให้จ่ายแก่ผู้รับประโยชน์ ตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้าพเจ้าขอรับรองถ้อยคำที่ให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ว่าเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................................ผู้สมัคร
(............................................................................)
วันที่................./................................./....................
คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าปัจจุบันผู้สมัครยังปฏิบัตริ าชการอยู่และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
หมายเหตุ
• ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งไม่ตำ่ กว่าหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่ารับรอง
• กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการตำแหน่งระดับผู้อำนวยการกองหรือ
เทียบเท่าไม่ต้องมีผรู้ ับรอง

ลงชื่อ...................................................................
(...................................................................)
ตำแหน่ง................................................................
วันที่............./........................../..........................

หนังสือยินยอมให้หักเงิน
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้ผู้บังคับบั ญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่จ่ายเงิน หักเงินได้รายเดือน เงิน
ค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง เงินสะสมสำหรับข้าราชการ เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ หรือเงินซึ่งทางสหกรณ์จะจ่ายให้
ข้าพเจ้า รวมทั้งให้หักเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเปิดไว้กับสหกรณ์ทุ กบัญชี เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ และภาระผูกพันใดๆทุกประเภทที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตลอดไป
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน หรือกระทำการใดๆ เพื่อขัดขวางการให้ความยินยอมหักเงิน ตามหนังสือยินยอมนี้จนกว่าจะชำระหนี้จนครบจำนวน
หากข้าพเจ้ายังชำระหนี้ไม่ครบ และประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในภายหน้า จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
สหกรณ์ก่อน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามการที่ให้ความยินยอมนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต และให้ถือว่า
ผิดสัญญาเงินกู้ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ............................................................................ผู้ให้ความยินยอม
(............................................................................)
รายละเอียดการสมัครสมาชิก
1. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
1.1 ใบสมัครสมาชิก
1.2 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
1.3 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1.4 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
1.5 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
1.6 หนังสือแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่ม
1.7 คำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มกรุงไทย
1.8 คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทาง
โทรศัพท์อัตโนมัติ (กรณีต้องการกูฉ้ ุกเฉิน)

นันางสาวประหยั
กวิชนายขยั
าการป่นาไม้จิตชดําใจดี
นาญการพิ
อดออม เศษ

2. เอกสารที่ใช้แนบการสมัครสมาชิก
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ฉบับ
2.3 สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 2 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2.5 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ
สมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางในการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

บัญชีเลขที่

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
(เฉพาะสมาชิกสมัครใหม่เท่านั้น)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

วันที่.......................................................................
ข้าพเจ้า...........................................................................................สมาชิกเลขที่........................................................
สังกัด.......................................................................................................ที่อยู่(ที่ติดต่อสะดวก)................................................
.................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................................
 เปิดบัญชีด้วยเงินสด
 เปิดบัญชีโดยหักเงินจากเงินได้รายเดือน
จำนวนเงิน.....................................................บาท (...........................................................................................................)
 มีความประสงค์ฝากรายเดือนโดยให้หักเงินจากเงินได้รายเดือนๆละ จำนวน..................................บาท
(................................................................................................)
ข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีอำนาจในการถอนเงินฝาก หรือให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดขึ้นนี้ และข้าพเจ้าได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อ ของข้าพเจ้าใน
หนังสือขอเปิดบัญชีนี้แล้ว (ตัวอย่างลายมือ)

ตัวอย่างลายมือชื่อครั้งที่ 1

ตัวอย่างลายมือชื่อครั้งที่ 2

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

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

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

(ตัวบรรจง-เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น)

(ตัวบรรจง-เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติรวมถึงข้อบังคับระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอเปิดบัญชี
(...................................................................)
สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
วันที่.........................................................

ห้าร้อยบาทถ้วน
กรมป่
า
ไม้
าดยาว
เขตจตุ
ักร กทม.
65
ม.8
ถ.พหลโยธิ
น 10900
ห้500
า
ร้
อ
ยบาทถ้
500
น.ส.ประหยัดวจนอดออม

0654578891

ลงชื่อ..............................................................ผู้อนุมัติ
(.................................................................)

4/05/2553

ทะเบียนเลขที่…............................
วันที่.............................................

หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ พิมพ์หน้า-หลัง
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
หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรบั จากสหกรณ เมื่อขาพเจาถึงแกความตาย ทั้งนี้ ใหยกเลิกหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับกอนหนานี้ ( ถามี )
ลําดับ

1

2

3

4

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

ทีอ่ ยู (โดยละเอียด)

ใหไดรับ
รอยละ
(%)

หมายเหตุ

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

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

ขาพเจาขอยืนยันวาในการกําหนดตั้งผูรับโอนประโยชนของขาพเจาไดกระทําขึ้นในขณะที่ขา พเจามีสติสมั ปชัญญะ
สมบูรณทุกประการ ทั้งนี้ ไดอานคําแนะนําการตั้งผูรบั โอนประโยชนดานหลังหนังสือฉบับนี้เปนที่เขาใจแลว จึงลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ.................................................................สมาชิกผูแสดงเจตนา
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(...............................................................)
หมายเหตุ

0%
10900
กทม.
อม
เขตจตุ
จักถ.พหลโยธิ
ชาติ
นางสมใจ
นางสาวประหยั
ด ใจดี
อดออม
ลาดยาว
พหลโยธิ
นร ดกทม.
สดสวย
65
0894567689
10900
0654578891
ม.8
น แขวงลาดยาว
มารดา
8น.ส.ประหยั
จตุ
จักนายเกษม
ร นายชู
อดออม

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

1. ตองมีผลู งลายมือชื่อเปนพยานจํานวน 2 คน และพยานตองมิใชเปนผูรับโอนประโยชน
2. โปรดอานขอแนะนําการตั้งผูรับโอนประโยชนดา นหลังหนังสือฉบับนี้

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
นางสาวประหยัด อดออม
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ขาพเจา...........................................................................
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เลขที่.......................................... ปจจุบันดํารง
กรมป่าไม้
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สังกัด..............................................
กรมป่าไม้
ตําแหนง........................................
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
นางสาวประหยัด อดออม
(......................................................)
(ลงชื่อ) .............................................................. พยาน
(.........................................................)

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

เจาหนาที่สหกรณ
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หนังสือแจ้งความประสงค์
การทําประกันชีวิตกลุ่ม

สหกรณ์สนับสนุนการทําประกันชีวติ
วันที่................เดือน.................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า ............................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด...................................
อายุ...................ปี เลขที่สมาชิก................................ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.......................................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................
มีความประสงค์สมัครทําประกันชีวิตกลุ่ม โดยสหกรณ์สนับสนุนการทําประกันชีวิตในอัตราเบี้ยประกัน และ
วงเงินคุ้มครอง ดังนี้

วงเงินคุ้มครอง
เสียชีวิตทั่วไป/อุบตั ิเหตุ(บาท)
100,000

สหกรณ์สนับสนุนการทําประกันชีวติ
เดือนละ 50 บาท (ปีละ 600 บาท)

หมายเหตุ : 1. การสมัครทําประกันชีวิตกลุ่มรายใหม่ หากผู้สมัครเสียชีวิตก่อน 1 ปี บริษัทอาจปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหม
ทดแทน
2. สมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ เท่านั้น
3. ประกันสิ้นสุดความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
4. ประกันชีวิตกลุ่มจะมีผลคุม้ ครองเมื่อบริษัทตอบรับการทําประกัน

ลงชื่อ ................................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)

เอกสารประกอบ
 แบบฟอร์มใบคําขอสมัครทําประกันชีวิตกลุ่ม
 หนังสือแจ้งความประสงค์การทําประกันชีวิตกลุ่ม
 สําเนาบัตรประชาชน
 หนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ (กรณีสมัครทําประกันชีวิตใหม่)

0654578891
1907745982357
1 กุมภาพันธ์ 2538
27
นางสาวประหยั
ด อดออม

หนังสือแจ้งความประสงค์
การทําประกันชีวิตกลุ่มและยินยอม
ให้หักเงินชําระค่าเบี้ยประกันชีวิต

สําหรับสมาชิก
 สมัครทําประกันชีวิตกลุ่มรายใหม่
 ปรับเพิ่มทุนประกันวงเงินคุ้มครอง
 ปรับลดทุนประกันวงเงินคุ้มครอง
วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ...........................

27
1 กุมภาพันธ์ 2538 อายุ................ปี
นางสาวประหยัด อดออม
ข้าพเจ้า ..................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................
1907745982357
0654578891
เลขที่สมาชิก................................ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน...................................................................เบอร์โทรศัพท์.....................................................

มีความประสงค์สมัครทําประกันชีวิ ตกลุ่ม โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บัง คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ทํ าหน้าที่จ่ายเงิน หักเงินได้รายเดื อน เงิน
ค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง เงินสะสมสําหรับข้าราชการ เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ หรือเงินซึ่งสหกรณ์จะจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า รวมทั้ง
ให้หักเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเปิดไว้กับสหกรณ์ทุกบัญชี เพื่อชําระค่าเบี้ยประกันค้างชําระที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต และภาระผูกพันใดๆ ทุก
ประเภทที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ตลอดไปและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหรือกระทําการใด ๆ เพื่อขัดขวางการให้ความยินยอมหัก
เงินตามหนังสือฉบับนี้จนกว่าประกันชีวิตจะหมดความคุ้มครอง และจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์ก่อน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ
ตามการที่ให้ความยินยอมนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแก่
ข้าพเจ้าได้ทันที ข้าพเจ้าประสงค์จะทําประกันชีวิตกลุ่มในอัตราเบี้ยประกัน และวงเงินคุ้มครอง ดังนี้
โปรดทําเครื่องหมาย
อัตราเบี้ยประกัน
วงเงินคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง
หมายเหตุ
เสียชีวิตอุบัติเหตุ(บาท)
เลือกประกันกลุ่ม
(บาท)
เสียชีวิตทั่วไป(บาท)
216
300,000
450,000

271
300,000
1,000,000

385
500,000
1,000,000

539
700,000
1,400,000

616
800,000
1,600,000

693
900,000
1,800,000

770
1,000,000
2,000,000

847
1,100,000
2,200,000

สําหรับสมาชิกที่ไม่มีหนี้
หรือมีหนี้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
924
1,200,000
2,400,000

1,001
1,300,000
2,600,000

1,078
1,400,000
2,800,000

1,155
1,500,000
3,000,000

1,232
1,600,000
3,200,000

1,309
1,700,000
3,400,000

1,386
1,800,000
3,600,000

1,463
1,900,000
3,800,000

1,540
2,000,000
4,000,000

1,617
2,100,000
4,200,000

1,694
2,200,000
4,400,000

1,771
2,300,000
4,600,000

1,848
2,400,000
4,800,000

1,925
2,500,000
5,000,000

สมาชิกมีหนี้เกินกว่า 2,000,000 บาท
2,002
2,600,000
5,200,000

2,079
2,700,000
5,400,000

2,156
2,800,000
5,600,000

2,233
2,900,000
5,800,000

2,310
3,000,000
6,000,000

หมายเหตุ : 1. ประกันชีวิตกลุ่มจะมีผลคุ้มครองเมื่อบริษัทตอบรับการทําประกัน และสหกรณ์เรียกเก็บเงินค่าเบีย้ ประกันจากสมาชิก
2. การสมัครทําประกันใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกัน (เริ่มตั้งแต่วนั ทีค่ ุ้มครองเพิม่ ) หากผู้สมัครเสียชีวิตก่อน 1 ปี บริษทั อาจปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหม
ทดแทน โดยจะจ่ายเงินสินไหมให้ในอัตราความคุ้มครองเดิมก่อนการปรับเพิ่มเบีย้ ใหม่
3. กรณีสมาชิกยกเลิกการทําประกันให้สมาชิกแจ้งความประสงค์กับสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร
4. สมาชิกประกันสิ้นสุดความคุม้ ครองถึงอายุ 70 ปี
5. สมาชิกที่มีอายุ 71 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี และมีภาระหนี้กับสหกรณ์ วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท เท่านั้น





เอกสารประกอบ
หนังสือแจ้งความประสงค์การทําประกันชีวิตกลุม่
สําเนาบัตรประตัวประชาชน
หนังสือตัง้ ผู้รบั โอนประโยชน์ (กรณีสมัครทําประกันใหม่)

ลงชื่อ ................................................................ผู้สมัคร

นางสาวประหยัด อดออม
(...........................................................)

คำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ กรุงไทย พิมพ

อดออม

ประหยัด
0 65

นางสาวประหยัด อดออม

4 5 78 89 1

เริ่มใช้ 9 กันยายน 2565

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหุตฉุกเฉิน
พิมพ์หน้า-หลัง

คําขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ทางโทรศัพท์อัตโนมัติสําหรับสมาชิก

คําขอกู้และสัญญาเงินกู้เลขที…่ ….……………….…………………………

เขียนที่……..………………………….……………
วันที่..………………………………………….…….

ประหยัด อดออม
27
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………………..…อายุ
…………..…..…..………...……..ปี
นั
ก
วิ
ชาการป่าไม้
1136585749125
เลขที่บัตรประชาชน…….…………………………………………………………….สมาชิ
กเลขที่……..…………..………ตําแหน่ง…….…………………………..........
65
8
กรมป่าไม้
สังกัด………………………………………………………………….อยู
่บ้านเลขที…่ ……………………………………….หมู่ท…ี่ ………………..………………………….......
ลาดยาว
กรุ
ง
เทพ
จตุจักร
10900
ตําบล/แขวง…………..…………….........อําเภอ/เขต……………………….…………จั
งหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์......................……
0658572441
โทรศัพท์(มือถือ)……………….………………………...โทรศัพท์สํานักงาน..................................................โทรศัพท์บ้าน..............................................
ข้าพเจ้าขอทําคําขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัติจากสหกรณ์ แต่ละครั้งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดใน
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือตามที่สหกรณ์พิจารณาอนุมัติตามแต่เห็นสมควร
ข้อ 2 ข้าพเจ้าตกลงชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ ในอัตราตามประกาศสหกรณ์ ณ วันที่กู้ นับตั้งแต่วันทําสัญญานี้เป็นต้นไป
จนกว่าจะชําระหนี้ครบถ้วน โดยจะชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ติดต่อกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่สหกรณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแต่อย่างใด และข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งหรือยกเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระหนี้เงินกู้ทั้งหมดคืนแก่สหกรณ์ภายใน 12 เดือน หรือไม่เกินจํานวนงวดสูงสุดตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดภายในวันสิ้นสุดของเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรก
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินกู้
ข้อ 4 ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะทํารายการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยใช้เลขที่สมาชิกและรหัสลับประจําตัวของข้าพเจ้า
และให้ถือว่าการทํารายการทางโทรศัพท์อัตโนมัติดังกล่าวเป็นบันทึกแนบท้ายคําขอและสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 5 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ตามที่ได้ทํารายการตามข้อ 4 แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมที่คงค้าง
พร้อมดอกเบี้ย และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือโดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามที่ได้ทํารายการไปแล้วครบถ้วน
กรณีข้าพเจ้าได้ทํารายการทางโทรศัพท์อัตโนมัติครั้งใหม่และสหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว การกําหนดระยะเวลาชําระ
หนี้เงินกู้คืนตามข้อ 3 นั้น ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาผ่อนชําระใหม่
ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนของส่วนราชการที่มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าพเจ้าดําเนินการหักเงินเดือน
ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์เป็นลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา (กสจ.) แล้วแต่กรณี ตามบันทึกข้อตกลงและหนังสือ
ยินยอมที่ข้าพเจ้าทําไว้กับสหกรณ์ โดยสัญญานี้มีผลผูกพันข้าพเจ้าตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าและสหกรณ์จะได้แก้ไขหรือยกเลิกสัญญานี้
ข้อ 7 ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติที่แนบท้ายคําขอกู้และสัญญา
เงินกู้ฉบับนี้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ และมีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์
ข้อ 8 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกําหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้า
ปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 9 กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญา ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที และให้สหกรณ์มีสิทธินําเงินค่าหุ้น และเงินฝากของ
ข้าพเจ้า เงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์นํามาชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้นี้จนครบถ้วน
ข้อ 10 สัญญาเงินกู้ฉบับนี้มอี ายุ 1 ปี เมื่อสัญญาเงินกู้นี้ครบกําหนด หากสหกรณ์หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญา
เงินกู้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปคราวละ 1 ปี โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา และหากมี
การบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องชําระหนี้ทั้งหมดทันที

-2ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในคําขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์อัตโนมัตินี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่า
ตรงตามเจตนาของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ…………………….………………………………………………………….…………………………….………ผู้กู้
นางสาวประหยัด อดออม
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)
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นายชูชาติ ใจดี
(………………..……………………………………….…………………..…..………………………….……………………..
)
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(....................................................................................................................)
ตําแหน่ง................................................................................................................
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)
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เห็นควร
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงนาม....................................................................................................................
(....................................................................................................................)
ตําแหน่ง................................................................................................................
วันที.่ ..........................................................................................................................

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ
ข้าพเจ้าซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM การใช้
บริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ และการใช้บริการทางแอปพลิเคชั่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริการสหกรณ์อัตโนมัติ” ดังนี้
1. บริการสหกรณ์อัตโนมัติ เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด สหกรณ์มีสิทธิเรียกคืนและหรือยกเลิกการใช้บริการเมื่อใด
ก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
2. เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับรหัสลับประจําตัวใด ๆ แล้ว ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสลับไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ
ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น แม้ว่าเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นํารหัสลับของผู้ขอใช้บริการสําหรับบริการสหกรณ์
อัตโนมัติไปใช้ ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นทั้งสิ้น
3. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการสหกรณ์อัตโนมัติใด ๆ ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น ไม่ว่าเกี่ยวกับการบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือไม่
ก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้รหัสลับประจําตัวของผู้ขอใช้บริการ ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการนั้น ตามที่สหกรณ์กําหนด
ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก โดยผู้ขอใช้บริการยินยอม
รับผิดชอบในการกระทําดังกล่าว เสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการกระทําการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอก
หรือไม่ก็ตาม
4. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม ที่สหกรณ์ได้จัดทําขึ้นเพื่อหักบัญชีของผู้ขอใช้บริการ อันเนื่องมาจากการ
ใช้รหัสลับประจําตัวของผู้ขอใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสหกรณ์ ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ
5. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการถอนเงินฝากออมทรัพย์ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM ผู้ขอใช้บริการจะกระทําด้วยตนเองเท่านั้น
6. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าในการรับเงินใด ๆ ที่ผู้ขอใช้บริการจะได้รับจากสหกรณ์ไม่ว่าเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสวัสดิการสหกรณ์ เงินกู้
หรือเงินอื่นใดที่จะได้รับจากสหกรณ์แล้ว ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ให้สหกรณ์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้ขอใช้
บริการมีอยู่กับสหกรณ์เท่านั้น
7. เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หน่วยงานสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบรรดา
เอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่สหกรณ์ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการตามตําบลที่อยู่และ/หรือหน่วยงานตามที่แจ้งไว้ ให้ถือว่า ผู้ขอใช้บริการรับและ
ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ แล้ว
8. สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ ตามแต่เห็นสมควร และให้ถือว่า
คู่มือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งสหกรณ์ได้มอบหรือส่งให้ผู้ขอใช้บริการแล้ว หรือที่สหกรณ์ประกาศ หรือ
กําหนดระเบียบสหกรณ์เพิ่มเติมในภายหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัตินี้ด้วย
เอกสารประกอบการยื่นกู้ : สําเนาบัตรประชาชน และสลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน

