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

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสมทบ
ใบสมัครสมาชิกสมทบ พิมพ์หน้า-หลัง ทะเบียนสมาชิกสมทบ

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว 1 รูป

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน ในบริเวณกรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทะเบียนเลขที่

ข้อมูลผูส้ มัคร
อดออม
ประหยัด
1907745982357
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกุ
ล..........................................เลขประจำตั
วประชาชน..........................................
Prayad Aodaom
1 กุมภาพันธ์ 2538
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................วั
น/เดือน/ปีเกิด.................................................................
ไทย
27
อายุ............................ปี
เพศ ❑ ชาย ❑ หญิง สัญชาติ............................
สถานภาพ ❑ โสด ❑ สมรส ❑ หย่า ❑ หม้าย
Forestcoop@gmail.com
กรุ๊ปเลือด ❑ A ❑ B ❑ AB ❑ O E-mail…………………………………………………………………...............................................................
0654578891
025791111
026678999
เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................เบอร์
โทรศัพท์บ้าน......................................เบอร์
โทรศัพท์ที่ทำงาน.....................................
ที่อยู่ปัจจุบนั
พหลโยธิน
65
8
บ้านเลขที่........................หมู
่ที่..............ตรอก/ซอย.................................หมู
่บ้าน.......................................................ถนน.....................................
10900
ลาดยาว
กทม.
จตุจักร
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................จั
งหวัด................................................รหั
สไปรษณีย์......................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
❑ ที่อยูต่ ามปัจจุบัน ❑ ไม่ใช่ที่อยูต่ ามปัจจุบนั (โปรดระบุ)
บ้านเลขที่........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................หมู่บ้าน.......................................................ถนน.....................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................
ที่อยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร ❑ ที่อยูต่ ามปัจจุบัน ❑ ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ❑ ตามที่ระบุ
บ้านเลขที่........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................หมู่บ้าน.......................................................ถนน.....................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................
ประเภทสมาชิกสมทบ
❑ คู่สมรส ❑ บุตร ❑ บิดา ❑ มารดา
ชื่อ-สกุลของสมาชิก.................................................................
สมาชิกเลขที่............................................................................
แหล่งที่มาของเงินรายได้..........................................................
จำนวน..............................................................................บาท

❑ พนักงานราชการ ❑ TOR/ลูกจ้างชั่วคราว
นักวิชาการป่าไม้
ตำแหน่ง.................................................................................................
กรมป่าไม้
สังกัด......................................................................................................
15,000
1 เม.ย.64 นเดือน....................บาท
วันที่เข้ารับราชการครั้งแรก..........................เงิ
แหล่งที่มาของเงินรายได้อื่นๆ(ถ้ามี)................................จำนวน.............บาท

การชำระค่าหุ้น
1,000
ข้าพเจ้าขอชำระค่าหุ้นรายเดือน เดือนละ..................................................บาท
และไม่น้อยกว่าอัตราที่สหกรณ์กำหนด (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
❑ ของดส่งค่าหุ้นรายเดือน

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความตามข้อบังคับของสหกรณ์โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ และขอชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราที่สหกรณ์กำหนด พร้อมนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ สหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจ่ายเงินได้รายเดือนให้ข้าพเจ้า หักเงินเพื่อชำระค่าหุ้นรายเดือน หรือภาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้สหกรณ์ หรือให้หักจาก
เงินได้รายเดือนหรือจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าซึ่งสหกรณ์รับฝากไว้
2. ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ทุกประการ ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า
3. หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหากได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆอันพึงเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกสมทบ ให้หักภาระหนี้ซึ่งต้องชำระคืนแก่สหกรณ์ก่อ น ส่วนที่เหลือ
ให้จ่ายแก่ผู้รับประโยชน์ ตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ลงชื่อ............................................................................ผู้สมัคร
นางสาวประหยัด อดออม
(............................................................................
)
วันที่................./................................./.......................

คำรับรองการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก
ข้าพเจ้าขอรับรองและยินยอมให้ผสู้ มัครซึ่งเป็น
❑ คู่สมรส ❑ บุตร ❑ บิดา ❑ มารดา
สมัครสมาชิกสมทบ
ลงชื่อ.................................................................สมาชิก
(...............................................................)
สมาชิกเลขที่......................................

กรณีเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
ลงชื่อ............................................................ผู้รบั รอง
นายชูชาติ ใจดี
(.......................................................)
1155
สมาชิกเลขที่..................................
ลงชื่อ............................................................ผู้รบั รอง
นายเกษม สดสวย
(.......................................................)
29995
สมาชิกเลขที่..................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้บงั คับบัญชา
นายขยัน จิตใจดี
(......................................................)
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ
ตำแหน่ง...............................................................

หนังสือยินยอมให้หักเงิน
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่จ่ายเงิน หักเงินได้รายเดือน เงิน
ค่าตอบแทน เงินค่าจ้าง เงินสะสมสำหรับข้าราชการ เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นใดที่ได้รับจากทางราชการ หรือเงินซึ่งทางสหกรณ์จะจ่ายให้
ข้าพเจ้า รวมทั้งให้หักเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีซึ่งเปิดไว้กับสหกรณ์ทุกบัญชี เพื่อชำระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นในอนาคต หรือเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ และภาระผูกพันใดๆทุกประเภทที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตลอดไป
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน หรือกระทำการใดๆ เพื่อขัดขวางการให้ความยินยอมหักเงิน ตามหนังสือยินยอมนี้จนกว่าจะชำระหนี้จนครบจำนวน
หากข้าพเจ้ายังชำระหนี้ไม่ครบ และประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในภายหน้า จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
สหกรณ์ก่อน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามการที่ให้ความยินยอมนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้ามีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต และให้ถือว่า
ผิดสัญญาเงินกู้ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยแก่ข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ............................................................................ผู้ให้ความยินยอม
นางสาวประหยัด อดออม
(............................................................................
)
รายละเอียดการสมัครสมาชิกสมทบ
1. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมทบ
1.1 ใบสมัครสมาชิกสมทบ
1.2 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
1.3 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1.4 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
(กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานราชการ)
1.5 คำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มกรุงไทย
2. เอกสารที่ใช้แนบการสมัครสมาชิกสมทบ
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
2.3 สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
(กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรสของสมาชิก)
2.4 สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 1 ฉบับ
(กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานราชการ)
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2.6 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 ฉบับ

3. การชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสมทบ
3.1 กรณีสมัครครั้งแรกชำระค่าสมัคร 300 บาท
3.2 กรณีสมัครครั้งที่ 2 ชำระค่าสมัคร 1,200 บาท
ชำระเงิ น Payment ผ่ า น APP กรุ ง ไทย NEXT, SCB EASY,
TTB TOUCH กดจ่ ายบิ ล ค้ นหา “สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ กรมป่ า
ไม้ ” หรื อ ชำระเงิ น ผ่ า นทางเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร กรุ ง ไทย
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาติ โดยใช้
แบบฟอร์ ม ใบแจ้ ง การรั บ ชำระเงิ น PAYMENT ดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์ม หั วข้อ 7.1 สำหรับสมาชิก สมทบที่สมัครใหม่ ทั้งการ
ชำระผ่าน APP และเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้ใส่เลขที่สมาชิกสมทบ
เป็น 500000 วัตถุประสงค์ 114 โดยแนบสำเนาใบโอนเงินมา
พร้ อ มเอกสารใบสมั ค รสมาชิ ก สมทบ (ในกรณี ส่ ง เอกสารทาง
ไปรษณีย์)
สมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
ที่อยู่ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางในการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

บัญชีเลขที่

คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
(เฉพาะสมาชิกสมทบสมัครใหม่เท่านั้น)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

วันที่.......................................................................
นางสาว ประหยัด อดออม
ข้าพเจ้า...........................................................................................สมาชิ
กสมทบเลขที่..............................................
65 ม.8 ถ.พหลโยธิน
กรมป่าไม้
สังกัด.......................................................................................................ที
่อยู่(ที่ติดต่อสะดวก)................................................
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
0654578891
.................................................................................................................เบอร์
โทรศัพท์..........................................................
 เปิดบัญชีด้วยเงินสด
 เปิดบัญชีโดยหักเงินจากเงินได้รายเดือน
ห้าร้อยบาทถ้วน
500
จำนวนเงิน.....................................................บาท
(...........................................................................................................)
500
 มีความประสงค์ฝากรายเดือนโดยให้หักเงินจากเงินได้รายเดือนๆละ จำนวน..................................บาท
ห้าร้อยบาทถ้วน
(................................................................................................)
ข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีอำนาจในการถอนเงินฝาก หรือให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดขึ้นนี้ และข้าพเจ้าได้ให้ตัวอย่างลายมือชื่อ ของข้าพเจ้าใน
หนังสือขอเปิดบัญชีนี้แล้ว (ตัวอย่างลายมือ)

ตัวอย่างลายมือชื่อครั้งที่ 1

ตัวอย่างลายมือชื่อครั้งที่ 2

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

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

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

(ตัวบรรจง-เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น)

(ตัวบรรจง-เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น)

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการสหกรณ์อัตโนมัติรวมถึงข้อบังคับระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดทุกประการ

ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอเปิดบัญชี
นางสาวประหยัด อดออม
(...................................................................)
สำหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
วันที่.........................................................

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

ใบยินยอมให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิกสมทบ โดยสมาชิกหลักเป็นผู้กรอก
(เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครสมาชิกสมทบเป็น บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิก)
เขียนที่................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )................................................................................. สมาชิกเลขที่..........................................
ขอทำหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า จำนวน.............................................................บาท
(..................................................................................................) เพือ่ เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบทุกวันสิ้นเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สมาชิกสมทบ

จำนวนเงิน

บิดาข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล........................................................................................
มารดาข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล......................................................................................
คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล.....................................................................................
บุตรข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล.........................................................................................
รวมหักเงินเดือนทั้งสิ้น

ลงชื่อ..............................................................................สมาชิก
(...........................................................................)

4/05/2553

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

หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์ พิมพ์หน้า-หลัง
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน

วันที่...................................................................................

น.ส.ประหยัด อดออม
ขาพเจา.................................................................................
สมาชิกเลขที่................................ ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
จตุจักร
65
8
พหลโยธิ
น
ลาดยาว าเภอ/เขต......................
บานเลขที่...............หมูที่.......... ซอย.......................... ถนน..................................ตํ
าบล/แขวง.........................อํ
กทม.
0654578891
10900
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

นางสมใจ
ชื่อ....................................
อดออม
นามสกุล...........................
มารดา
เกี่ยวของเปน............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวของเปน............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวของเปน............
ชื่อ....................................
นามสกุล...........................
เกี่ยวของเปน............

ที่อยู (โดยละเอียด)

65 ม.8 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
ที่อยู ..............................................................
เขตจตุจักร กทม.
......................................................................
10900
............................รหัสไปรษณีย.....................
0894567689
โทรศัพท .......................................................
ที่อยู ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท .......................................................
ที่อยู ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท .......................................................
ที่อยู ..............................................................
......................................................................
............................รหัสไปรษณีย.....................
โทรศัพท .......................................................

ใหไดรับ
รอยละ
(%)

หมายเหตุ

100%

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

ขาพเจาขอยืนยันวาในการกําหนดตั้งผูรับโอนประโยชนของขาพเจาไดกระทําขึ้นในขณะที่ขาพเจามีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณทุกประการ ทั้งนี้ ไดอานคําแนะนําการตั้งผูรับโอนประโยชนดานหลังหนังสือฉบับนี้เปนที่เขาใจแลว จึงลงลายมือชื่อไว
เปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ.................................................................สมาชิกผูแสดงเจตนา
นางสาวประหยัด อดออม
(...............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
นายชูชาติ ใจดี
(...............................................................)
หมายเหตุ

ลงชื่อ................................................................พยาน
นายเกษม สดสวย
(..................................................................)

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
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

คําขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ กรุงไทย พิมพ์หน้า-หลัง

อดออม

ประหยัด
0 65

นางสาวประหยัด อดออม

4 5 78 89 1

