
รายละเอียดการสมัครสมาชิก 

 

1. กรอกเอกสารทุกใบให้ครบถ้วน  

2. แนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

อย่างละ 5 ฉบับ 

3.คาํขอและหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ประกนัชีวติกลุ่ม แนบสําเนาบัตรประจาํตวั

ประชาชน และสําเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมรับรับสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

4. สําเนาเอกสารการบรรจแุต่งตั้ง ก.พ. 7  จาํนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  

5. ถ้าผู้สมคัรสมาชิกตาํแหน่งพนักงานราชการ ใช้สําเนาสัญญาจ้าง พร้อมให้ผู้บงัคบับัญชา

รับรองสําเนาถูกต้องและประทบัตราโรงเรียน จาํนวน 1 ฉบับ 

 

หมายเหตุ   ค่าสมคัรและค่าอ่ืน ๆ  สหกรณ์ฯจะส่งหักเงนิเดือน  ณ  ทีจ่่าย  เท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 

 เขียนท่ี….………………………………. 

 วนัท่ี……… เดือน ….……………….. พ.ศ. ………... 
 

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส  จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้…..….……………….……………………เกิดวนัท่ี.......... เดือน…..………. พ.ศ. .........  

อาย…ุ……..ปี เลขประจาํตวัประชาชน - --- ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.............. 

หมู่ท่ี........... ตรอก/ซอย............................ ถนน........................................... ตาํบล……….……………. 

อาํเภอ…………………………… จงัหวดั....................... รหัสไปรษณีย ์ หมายเลขโทรศพัท์ท่ี

สามารถติดต่อได ้.................................. บญัชีเงินฝากธนาคาร............................. สาขา.............................. 

บญัชีเลขท่ี ---  ไดรั้บทราบขอ้ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์น้ี     โดยตลอดแลว้

เห็นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์     จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์และขอให้ถ้อยคาํเป็น

หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้เป็น  ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ   พนกังานราชการ/ในสถาบนัอุดมศึกษา 

ตาํแหน่ง.................................................. หน่วยงานท่ีสังกดั/โรงเรียน............................................................... 

ตาํบล........................................ อาํเภอ.............................. จงัหวดันราธิวาส ไดรั้บเงินเดือน................บาท 

เงินประจาํตาํแหน่งหรือเงินวทิยฐานะ.........................บาท  

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงินอยูก่่อน 

 ขอ้ 3. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก ในชั้นน้ีขา้พเจา้ขอแสดงความจาํนงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อ

สหกรณ์ในอตัราตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัเดือนละ.........................บาท 

 ขอ้ 4. ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก  ขา้พเจา้ยินยอมและขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชา   หรือเจา้หน้าท่ี 

ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัจาํนวนเงินค่าหุ้นรายเดือน จาํนวนเงินงวดชาํระหน้ี และจาํนวนเงินอ่ืนๆ 

ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่ายเพือ่ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 

 ขอ้ 5. ขา้พเจา้สัญญาวา่ ถา้คณะกรรมการดาํเนินการตกลงใหข้า้พเจา้เขา้เป็นสมาชิก  ขา้พเจา้จะลง

ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก ทั้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และเงินค่าหุ้นรายเดือนคร้ังแรกต่อสหกรณ์  ให้

เสร็จส้ินภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการจะไดก้าํหนด การชาํระจาํนวนเงินดงักล่าวน้ี ขา้พเจา้ยนิยอม

และขอร้องใหป้ฏิบติัตามความในขอ้ 4 ดว้ย 

 

 

 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รูนราธิวาส จาํกดั 
เลขรบัที…่……………. เวลา…………น.   
วนัที ่……………………………………… 
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 ขอ้  6. เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิก จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการ 

 

ลงช่ือ ……………………………ผูส้มคัร 

              ( ……..…………………… ) 

                                                                                                                                                                        

                                   

คาํรับรองของผู้บังคบับัญชาในช้ันต้น 
 

           เขียนท่ี ……………………..………………. 

             วนัท่ี….… เดือน………………….. พ.ศ. ………… 
 

      ข้าพ เจ้า…………………………………………..… ตําแห น่ ง………..……………………….   

หน่วยงานท่ีสังกดั/โรงเรียน............................................................................. ขอรับรองวา่ ตามความรู้เห็น

ของขา้พเจา้ และตามท่ีขา้พเจา้ไดส้อบสวนขอ้ความ ซ่ึงผูส้มคัรไดแ้สดงไวใ้นใบสมคัรขา้งบนน้ีเป็นความจริง

ทุกประการ ทั้งผูส้มคัรเป็นผูมี้ลกัษณะถูกตอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และสมควรเขา้เป็น

สมาชิกของสหกรณ์น้ีได ้

 

ลงช่ือ……………………………ผูบ้งัคบับญัชา 

       (……………………….……) 

 

 

 

 

            

     

 

 

 

 

 

        

 
 

 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

(  ) เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น  ตามระเบียบ 

      ขอ้บงัคบัของสหกรณ์และ 

 (  ) ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรครบถว้น 

  

 ลงช่ือ.....................................เจา้หนา้ท่ี 

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

 ลงช่ือ.....................................ผูจ้ดัการ 

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

 

 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

(  )  เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น  ตามระเบียบ 

      ขอ้บงัคบัของสหกรณ์และ 

 (  ) ไดแ้นบหลกัฐานประกอบการสมคัรครบถว้น 

 (  ) ไดต้รวจสอบรายช่ือบุคคล นิติบุคคลท่ีถูกกาํหนดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 (  )  เป็นบุคคลท่ีถูกกาํหนด 

 (  ) ไม่เป็นบุคคลท่ีถูกกาํหนด 
 

 ลงช่ือ.....................................เจา้หนา้ท่ี 

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

 ลงช่ือ.....................................ผูจ้ดัการ 

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

 

 

 

สําหรับคณะกรรมการ 

 

การอนุมตั ิ
 

(  )  อนุมติัเขา้เป็นสมาชิก สอ.ครูนราธิวาส จก. 

       ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  

       ชุดท่ี............คร้ังท่ี..............เม่ือวนัท่ี.............. 

       เดือน.................................พ.ศ. ................ 

(  ) ไม่อนุมติั  เน่ืองจาก......................................... 
 

  

        ลงช่ือ.................................................................. 

 ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 



 

 

 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

เขียนท่ี ..................................................................... 

วนัท่ี............... เดือน....................................... พ.ศ. ................. 

 

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยค์รูนราธิวาส  จาํกดั 

       ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)……………….….………………….......….….……........….สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั    เลขทะเบียนสมาชิกท่ี…..………….......วนั/เดือน/ปีเกิด………………..…………….…. อาย…ุ….……..ปี 

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน ----  ตาํแหน่ง………..…………………….…………….

โรงเรียน/หน่วยงานท่ีสงักดั…………….…….…….……..….….….อาํเภอ……..……..………..… จงัหวดั……………………..  

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได…้………..…………………………........................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย…์………....…..…โทรศพัท(์บา้น)………..……….….…….…โทรศพัท(์มือถือ)..................................................... 

        ขอแสดงความจาํนงตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ใน เงินค่าหุน้   เงินฝาก   เงินปันผล    เงินเฉล่ียคืน  

เงินสวสัดิการสมาชิกถึงแก่กรรม หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากสหกรณ์  เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  1. ……………………………………..……….….…..…ความสมัพนัธ์……………...……….………………. 

  2. ……………………………………..……….….….… ความสมัพนัธ์………………...….…………………. 

  3. ……………………………………..……….……….. ความสมัพนัธ์………………...….…………………. 

  4. ……………………………………..……….……...…ความสมัพนัธ์………………………………………. 

  5. …………………………………..……..…….……… ความสมัพนัธ์………...…………….………………. 

   6. ………………………………..……..…….………… ความสมัพนัธ์………...…………….………………. 
 

                  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถึงแก่กรรมและมีหน้ีสินไม่วา่ในฐานะใดอยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินดงักล่าว

ขา้งตน้ชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ก่อน  ส่วนท่ีเหลือจึงจ่ายใหก้บัผูรั้บโอนประโยชน ์

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขณะท่ีขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือน้ี ขา้พเจา้มีสติสมัปชญัญะสมบูรณ์ดี มิไดว้ิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  

มิไดถู้กผูห้น่ึงผูใ้ดบงัคบัขู่เขญ็หรือล่อลวงใหท้าํหนงัสือน้ี จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

   ลงช่ือ…………………………….ผูแ้สดงความจาํนง 

            ( ………………………… ) 

   ลงช่ือ…………………………….พยาน 

            ( ………………………… ) 

                                                                                                  ลงช่ือ…………………………….พยาน 

                                                              ( ………………………… )    

             

หมายเหตุ        1. พยานต้องไม่ใช่ผู้รับโอนประโยชน์ 

 2. ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้าน   และ สําเนาบัตรประจาํตวั       จาํนวน    1  ชุด     

** เพ่ือประโยชน์ของท่านกรุณากรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งและครบถว้น ** 

 



คาํขอและหนงัสือแต่งตั้งผูรั้บผลประโยชน ์

ประกนัชีวิตกลุ่ม 

 ( สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัรายปีเอง ) 
   ถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส  จาํกดั 

 ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้ร่วมโครงการประกนัชีวติกลุ่ม   ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส  จาํกดั  โดยยนิดีใหเ้ก็บเบ้ีย

ประกนัชีวติกลุ่ม 

 1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..…………….….….  เลขทะเบียนสมาชิก…..…………… 

วนั/เดือน/ปีเกิด ………..………. อาย ุ..….…. ปี  ตาํแหน่ง……………...…………………………..  โรงเรียน/หน่วยงานท่ีสงักดั 

………………….………….. อาํเภอ ….………………… จงัหวดั …….…………………. สงักดัหน่วย…………………….. 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได…้…………………………………………………..………………………………………………….. 

รหสัไปรษณีย…์………..……… โทรศพัท(์บา้น) ………….…………………. โทรศพัท ์(มือถือ) ……….…………………. 

 2. เบ้ียประกนั/ราย/ปี (ตามสดัส่วนความคุม้ครอง) อตัราเบ้ียประกนัชีวติกลุ่มเร่ิมตน้กรมธรรมใ์นแต่ละปีข้ึนอยูก่บัอตัรา

เบ้ียประกนัท่ีสหกรณ์สอบราคาซ้ือได ้  ซ่ึงสหกรณ์จะประกาศใหท้ราบต่อไป  ทั้งน้ีการจ่ายเบ้ียประกนัชีวติกลุ่มรายปีสหกรณ์จะ

หกั  ณ  ท่ีจ่าย  โดยแบ่งเป็น  2 งวด  หรือ  3  งวด 

 3. ขอแสดงความจาํนงตั้งบุคคลดงัตอ่ไปน้ี ใหเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์ในเงินค่าสินไหมทดแทน เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม   
 

  1. ………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์……………………………. 

  2. ………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์……………………………. 

  3. ………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์……………………………. 

  4. ………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์……………………………. 

  5. ………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์……………………………. 

                   6. ………………………………………………………………… ความสมัพนัธ์……………………………. 
 

 4. ขา้พเจา้ตกลงและเขา้ใจวา่ กรมธรรมท่ี์ออกตามใบคาํขอเอาประกนัชีวติกลุ่มน้ีทางสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส 

จาํกดั   ร่วมกบับริษทัประกนัชีวติหน่ึงบริษทัใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส  จาํกดั   

จะทาํการต่ออายกุรมธรรมใ์หโ้ดยอตัโนมติั โดยไม่มีการออกเอกสารใหม่    ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมจ์นกวา่จะมีการ

บอกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงและคาํตอบต่างๆ ท่ีใหไ้วข้า้งบนน้ีเป็นความจริงและถูกตอ้ง ซ่ึงจะถือเป็น

พ้ืนฐานแห่งสญัญาประกนัภยัท่ีทาํข้ึน 

 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถึงแก่กรรมและมีหน้ีสินไม่วา่ในฐานะใดอยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินค่าสินไหม

ทดแทนดงักล่าวขา้งตน้ชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงจ่ายใหก้บัผูรั้บผลประโยชน์ดงัท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 

 คาํเตือนของกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์ ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งตอบคาํถามตรงกบัความเป็นจริงทุกขอ้  การปกปิด

ขอ้เทจ็จริงใดๆ อาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัผูรั้บประกนัภยั  ปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั  ตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา  865 

   ลงช่ือ…………………………………… ผูส้มคัร 

            ( ………………………………… ) 

   วนัท่ี ……. เดือน………………….. พ.ศ. ……… 

หมายเหตุ   ใหแ้นบสาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัพร้อมใบคาํขอเอาประกนัภยั 
 



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหกัเงินชาํระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ 

 
                                                                                      เขียนท่ี…………………….……………....…… 

                                                             วนัท่ี……....เดือน……………..……….พ.ศ. ………….. 

 

 ขา้พเจา้……………………..…………..…..…………เกิดวนัท่ี…….…เดือน….……………..พ.ศ.….…  

อายุ .........ปี        เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ----        ปัจจุบันอยู่บ้าน 

เลข ท่ี ………… หมู่ ท่ี ….….. ถนน…..…………………………..  ตําบ ล/แขวง……………………………

อาํเภอ/เขต…………………………….   จงัหวดั…………………..………….…  รหัสไปรษณีย ์     

หมายเลขโทรศพัท.์......................................  รับราชการสังกดั.…………………….………………………..…..

ตาํแหน่ง………….….….……….….……………..     และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั 

เลขทะเบียนสมาชิก…………..........    มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หักเงิน 

และนาํส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก    จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั  ดงัน้ี 
 ขอ้ 1. ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ ั้งปัจจุบนั อนาคตตามจาํนวนท่ี

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ไดแ้จง้ให้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหน้ี ชาํระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนแลว้แต่

กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งและไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินอ่ืนใดขา้พเจา้

ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่หกัเงินจากเงินบาํเหน็จ หรือ

เงินบาํนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามขอ้ 1    ตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั ได้แจง้และให้ส่งเงินจาํนวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั แทน

ขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 ขอ้ 3. การหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามขอ้ 2 

เม่ือไดห้ักชาํระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งชาํระหน้ีให้สหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั ก่อนเป็นอบัดบัแรก 
 ขอ้ 4. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินตามขอ้ 3 น้ี ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่

ถอนการให้คาํยินยอมน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนจนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์

หรือพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ เวน้แต่จะไดรั้บคาํยินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

นราธิวาส จาํกดั 
 
 

 



  

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน  หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขา้พเจา้ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอาํนาจหัก

เงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกนั ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะ

ไดรั้บจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี เพื่อส่งชาํระหน้ี ชาํระ

ค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน ให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาส จาํกดั แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาว่า

จะถือปฏิบติัตามคาํยินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการเพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ 

หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พื่อดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้

แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพยีงพอแลว้ 

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีทาํข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํใน

หนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 
 หนงัสือน้ีทาํข้ึน 2 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนั ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนราธิวาสจาํกดั 

ฉบบัท่ีสองเก็บใหไ้วก้บัส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่
 
 

ลงช่ือ………..……………………………….ผูใ้หค้าํยนิยอม 

         (………………………………………..) 

 

ลงช่ือ…………………………………………พยาน 
         (………….……………………………..)        

 

     ลงช่ือ…………………………………………พยาน 

                          (………….……………………………..)        

       
 

 

 

หมายเหตุ   ให้แนบสําเนาทะเบียนและสําเนาบัตรประจําตัวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  2  ชุด 

 


	ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
	คำรับรองของผู้บังคับบัญชาในชั้นต้น


