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 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิก             
เป็นส ำคัญ ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีกำรเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
สมำชิก จึงด ำเนินกำรด้วยมำตรกำรที่เข้มงวดในกำรเก็บรักษำและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกให้ปลอดภัย 
และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจแห่งชำติ จ ำกัด จัดท ำเอกสำรฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ท่ำนได้รับทรำบขอบเขต                  
และยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจ
แห่งชำติ จ ำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สหกรณฯ์" ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ                     

เพ่ือประโยชน์ของสมำชิกหรือผู้ขอใช้บริกำรนั้น สหกรณ์ฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
  1. รำยละเอียดเกี่ยวกับตัวสมำชิก เช่น เลขที่ทะเบียนสมำชิก ชื่อ นำมสกุล วัน เดือน ปีเกิด อำยุ
สถำนภำพสมรส อำยุกำรเป็นสมำชิก สังกัดหน่วยงำน  
 2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรระบุและยืนยันตัวตน เช่น หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน หมำยเลข           
ประจ ำตัวพนักงำน หมำยเลขหนังสือเดินทำง หมำยเลขใบขับขี่ ภำพถ่ำย  
 3. รำยละเอียดส ำหรับกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน และ/หรือที่อยู่ปัจจุบัน หมำยเลข
โทรศัพท์ E-Mail   
 4. รำยละเอียดในเอกสำรต่ำง ๆ ที่สมำชิกยินยอมมอบให้แก่สหกรณ์ฯฯ เช่น ค ำขอสมัครสมำชิก
หนังสือยินยอมให้บริษัทหักเงินส่งให้สหกรณ์ฯ หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ หนังสือมอบอ ำนำจให้รับ
เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
 5. รำยละเอียดทำงกำรเงิน เช่น กำรถือหุ้น สถำนะทำงกำรเงิน กำรกู้ยืมเงินจำกสหกรณ์ฯ              
กำรช ำระเงินกู้ของสมำชิก เงินได้รำยเดือน รำยละเอียดบัญชี เงินฝำกสหกรณ์ฯฯธนำคำร สวัสดิกำรที่สมำชิก                  
พึงได้รับจำกสหกรณ์ฯ  
 6. ผลกำรตรวจสอบของสหกรณ์ฯ รำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิกในเรื่องเครดิต ควำมน่ำเชื่อถือ
หรือประวัติทำงกำรเงิน 

/7. ข้อมูลสมำชิก… 

 
 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ความยินยอม 
ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

เลขที่รับเอกสำร 
วันที่ 
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 7. ข้อมูลสมำชิกเกี่ยวกับกำรใช้เว็บไซต์ หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ฯฯ โดยกำรเก็บ
รวบรวมและจัดเก็บในระบบ หรืออุปกรณ์ของสหกรณ์ฯ เช่น ข้อมูลสมำชิกเพ่ือเข้ำเว็บไซ ข้อมูลสมำชิกในระบบ
เว็บไซต์ ข้อมูลจำกกล้องวงจรปิดภำยในส ำนักงำนสหกรณ์ฯ  

8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่สมำชิกได้ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ 
2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก 

 สหกรณ์ฯ จะจัดเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกไว้เป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูล 
แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่สหกรณ์ฯ ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดแจ้งจำกสมำชิก หรือมีเหตุ  
อันชอบด้วยกฎหมำยให้ต้องเปิดเผย 
 ภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และควำมยินยอมของสมำชิก และเพ่ือให้ สหกรณ์ฯ 
สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงรำบรื่น สหกรณฯ์ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอก ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรก ำกับและ
ดูแลสหกรณ์ฯ เช่น สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
สหกรณ ์ผู้ตรวจสอบกิจกำร ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือหน่วยงำนของรัฐที่เก่ียวข้อง 
  2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สหกรณ ์เป็นสมำชิก 
  3. หน่วยงำนต้นสังกัดของสมำชิก รวมถึงหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรหักเงินได้ทุกประเภทของ
สมำชิกเพ่ือช ำระเงินค่ำหุ้น หนี้ หรือรำยกำรอ่ืน ๆ น ำส่งสหกรณ ์
  4. ธนำคำรที่สหกรณ ์เป็นพันธมิตรหรือคู่ค้ำ ในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ แก่สมำชิก 
  5. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด (เครดิตบูโร) 
  6. บริษัทประกันภัยและ/หรือบริษัทประกันชีวิตที่เก่ียวข้อง 
  7. หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันเงินกู้ของสมาชิก 
  8. หน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่สมำชิกร้องขอให้สหกรณ์ ออกหนังสือรับรองเพ่ือใช้ในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ 
 3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล 
  สหกรณ์ฯ จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกตำมท่ีก ำหนดในนโยบำยข้อตกลงและเงื่อนไข
กำรให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 4. สิทธิของสมาชิกภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
  ภำยใต้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมำชิกมีสิทธิต่ำง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล             
ส่วนบุคคลที่สมำชิกให้ไว้กับสหกรณ์ฯ หำกสมำชิกไม่ต้องกำรให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภำยนอกย่อมท ำได้ 
โดยต้องแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดแจ้งเช่นเดียวกับท่ีได้ให้ควำมยินยอม 

 
/ข้ำพเจ้ำ… 
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 ข้ำพเจ้ำ สมำชิกเลขทะเบียนที่  
ต ำแหน่ง สังกัด ( ) ในรำชกำร ............... ( ) นอกรำชกำร    
หมำยเลขโทรศัพท ์ ได้อ่ำนข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อมทั้งนโยบำยเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงชื่อให้ควำมยินยอมในกำรเก็บ รวบรวม 
ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ ไว้เป็นหลักฐำนส ำคัญ 
 
 

........................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 
(......................................................) 

 
.......................................................พยำน 
(......................................................) 

 
.......................................................พยำน 
(......................................................) 
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ใบสมคัรและทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(ประเภทบุคคล) 

เขียนท่ี  
วนัท่ี  

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ  จ  ากดั 
ข้อ  1. ขา้พเจา้ช่ือ นามสกุล  
ช่ือ ภาษาองักฤษ ตวัพิมพใ์หญ่   

เลขประจ าตวัประชาชน ----  เกิดวนัท่ี  

อาย ุ ปี  สัญชาติ เช้ือชาติ นบัถือศาสนา  
สถานภาพ    โสด      สมรส      หยา่      หมา้ย ช่ือคู่สมรส   
ข้อ  2. ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี หมู่ท่ี หมู่บา้น/อาคาร/ชั้น  

ซอย ถนน ต าบล  

อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ท่ีบา้น   ท่ีท างาน  
มือถือ โทรสาร E-mail:   

ข้อ  3. ปัจจุบนั   ท างาน หรือ  เรียน อยูช่ั้น/ระดบั   
ท่ี  เขา้ท างานเม่ือ  
ต าแหน่ง สังกดั อตัราเงินเดือน บาท 
ส านกังานท่ีตั้งอยูท่ี่เลขท่ี หมู่ท่ี หมู่บา้น/อาคาร/ชั้น  
ซอย ถนน ต าบล  
อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
เบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้  โทรสาร  
ข้อ  4. ขา้พเจา้มีบญัชีเงินฝากธนาคาร ดงัน้ี (เลือกเพียงธนาคารเดียว และ บญัชีท่ีใชปั้จจุบนัท่ีสามารถท าธุรกรรมกบั
สหกรณ์ฯได)้   ทหารไทย    กรุงไทย    ออมสิน   
สาขา เลขท่ี  

ข้อ  5. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในข้อบังคับ   และ  ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ  จ  ากัด  
โดยตลอดแลว้ เห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  จึงขอสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์  โดยขอส่งค่าหุ้น 
และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ต่อสหกรณ์  (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 50 บาท) ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
และในการสมคัรคร้ังแรกน้ี ขา้พเจา้ขอส่งค่าหุน้ต่อสหกรณ์ จ านวน หุน้ เป็นเงิน บาท 
 

รับท่ี ……………………….. 

วนัที่ ………………………. 

ผูรั้บ…..……………………. 

สมาชิกสมทบเลขที่ 

_______________ 

(ลงช่ือ ผูส้มคัร)............................................................... 
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ข้อ  6. ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยค าเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
6.1 ขา้พเจา้มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงิน 
6.2 ถา้ขา้พเจา้ไดเ้ป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์  ขา้พเจา้ยินยอมให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์

ช าระค่าหุน้ตามระเบียบฯ ท่ีสหกรณ์ก าหนด หรือหากขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้ยินยอมให้หกั
หกัเงินงวดช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียเพื่อส่งสหกรณ์ 

6.3 ขา้พเจา้สัญญาวา่ เม่ือสหกรณ์รับขา้พเจา้เป็นสมาชิกสมทบแลว้ ขา้พเจา้จะช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ
ค่าหุ้น ตามขอ้บงัคบัต่อสหกรณ์ ให้เสร็จภายในวนัท่ีซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการจะไดก้ าหนด  การช าระ
จ านวนเงินดงักล่าวน้ี  ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามความในขอ้ 6.2 

6.4 ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบและมติของสหกรณ์ ทุกประการ 
6.5 ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้ความท่ีปรากฏขา้งตน้น้ีเป็นความจริงทุกประการ 
6.6 ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์คดัช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ หากสหกรณ์ตรวจพบว่าขา้พเจา้ 

ไม่มีคุณสมบติัเป็นสมาชิกสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
ข้อ  7. หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  
 ขา้พเจา้ ขอแสดงความจ านงตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ของขา้พเจา้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจแห่งชาติ จ  ากดั  
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ขอ้ 42   ไวว้า่ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหวา่งเป็นสมาชิก  ขา้พเจา้มี
ความประสงคใ์หส้หกรณ์ฯ จ่ายเงินค่าหุน้    เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน และดอกเบ้ีย  รวมทั้งบรรดาทรัพยสิ์น
อ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บตามสิทธิของการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  แลว้แต่กรณี  ภายหลงัจากท่ีสหกรณ์ฯ ไดห้กัช าระ
หน้ีสินทั้งปวงท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ฯใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ของขา้พเจา้  ดงัต่อไปน้ี 
 ล าดับที ่ 1.  เกีย่วข้องเป็น  

 ท่ีอยูเ่ดียวกบัขา้พเจา้ (กรณีมีท่ีอยูท่ี่เดียวกบัสมาชิกไม่ตอ้งกรอกท่ีอยูอี่ก)      มีท่ีอยู ่ดงัน้ี 
ท่ีอยู ่    ต าบล  

อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  

 ล าดับที ่ 2.  เกีย่วข้องเป็น  

 ท่ีอยูเ่ดียวกบัขา้พเจา้ (กรณีมีท่ีอยูท่ี่เดียวกบัสมาชิกไม่ตอ้งกรอกท่ีอยูอี่ก)      มีท่ีอยู ่ดงัน้ี 
ท่ีอยู ่    ต าบล  

อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  

 ล าดับที ่ 3.  เกีย่วข้องเป็น  

 ท่ีอยูเ่ดียวกบัขา้พเจา้ (กรณีมีท่ีอยูท่ี่เดียวกบัสมาชิกไม่ตอ้งกรอกท่ีอยูอี่ก)      มีท่ีอยู ่ดงัน้ี 
ท่ีอยู ่    ต าบล  

อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์  

 โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี (เลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
 1. ใหจ่้ายเงินทั้งหมดแก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ียงัมีชีวิตในล าดบัตน้ก่อน 
 2. ใหจ่้ายเงินแก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ียงัมีชีวติอยูต่ามท่ีระบุไวใ้นสัดส่วนท่ีเท่ากนั 

 3.   

(ลงช่ือ ผูส้มคัร)............................................................... 
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 ขา้พเจา้ขอแสดงความจ านงไวด้ว้ยวา่  ถา้การเพิกถอน หรือเปล่ียนตวัผูรั้บโอนประโยชน์ของขา้พเจา้ มิได้
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ คือมิไดแ้สดงความจ านงเป็นหนงัสือไวต่้อคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ฯ  ก็ขอใหถื้อหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัน้ีเป็นส าคญั  หรือถา้มีเหตุสุดวสิัยท่ีผูรั้บโอนประโยชน์ตาม
หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัน้ีไม่อาจจะรับเงินได ้  ก็ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการของ   
สหกรณ์ฯ  จะพิจารณาจ่ายไดต้ามท่ีเห็นสมควรและเป็นธรรม 
 

ลงช่ือ  ผูส้มคัร 

 ( ) 

ลงช่ือ  พยาน 

 ( ) 

ลงช่ือ  พยาน 

 ( ) 

หนังสือให้ความยนิยอมของสามี / ภริยา 
 
เขียนท่ี  
วนัท่ี  

 

 ขา้พเจา้ ยนิยอมให ้  
ซ่ึงเป็นสามี / ภริยา ของขา้พเจา้ท านิติกรรมอนัเป็นการจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรสกบัสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ  จ  ากดั  ทั้งท่ีไดก้ระท าไวแ้ลว้ และ/หรือ ท่ีจะกระท าข้ึนในวนัหน่ึงวนัใดขา้งหน้าไดต้ลอดไปจนกว่า
ขา้พเจา้บอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ ฯ 

ลงช่ือ  สามี/ภริยา  ผูใ้หค้วามยนิยอม 

 ( ) 

ลงช่ือ  พยาน 

 ( ) 

ลงช่ือ  พยาน 

 ( ) 
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ค ารับรองของสมาชิก1 

  วนัท่ี  
 ขา้พเจา้ ต าแหน่ง สังกดั  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯเลขท่ี เก่ียวพนักบัผูส้มคัรเป็น ของผูส้มคัรสมาชิกสมทบ  
 ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคบัของสหกรณ์ข้อ 36 และเป็น 
ผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์ เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดี สมควรเขา้เป็น
สมาชิกของสหกรณ์น้ีได ้

ลงช่ือ  สมาชิกผูรั้บรอง 

 ( ) 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

  วนัท่ี  
 ขา้พเจา้ ต าแหน่ง สังกดั  
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของขา้พเจา้และตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ เป็นผูมี้ความประพฤติ และ 
นิสัยดี สมควรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ีได ้

ลงช่ือ   

 ( ) 

ต าแหน่ง  
 

 

                                                   
1
  ตามขอ้บงัคบั และ ระเบียบ สหกรณ์ฯ  ก าหนดวา่    ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่ใบสมคัรโดยใหส้มาชิกซ่ึงท างานในหน่วยงานเดียวกนัรับรอง

อยา่งนอ้ยหน่ึงคน แลว้จึงผา่นใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรรับรอง  โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่สารวตัรหรือเทียบเท่ารับรอง   แต่ถา้ผูส้มคัร
เป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่สารวตัรหรือเทียบเท่า   ก็ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง   
 ในกรณีท่ีผูส้มคัรเป็นสมาชิกสมทบท่ีมีความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัสมาชิก ใหส้มาชิกซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น  บิดา  มารดา  คู่สมรส  หรือบุตร  เป็นผูรั้บรอง   และ 
 ผูส้มคัรท่ีเป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการต ารวจหรือลูกจา้งประจ าในส านกังานต ารวจแห่งชาติ   ใหส้มาชิกรับรองหน่ึงคน 

ผู้สมคัรต้องแนบเอกสารประกอบการสมคัร ดงัน้ี 
1. ส าเนาบตัรขา้ราชการ (กรณีเป็นขา้ราชการต ารวจ)   จ านวน 2 ชุด 
2. ส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ (กรณีเกษียณราชการ)  จ านวน  2 ชุด 
3. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลทัว่ไป)   จ านวน 2 ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น      จ านวน   1 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูส้มคัรเป็นคู่สมรส)   จ านวน   1 ชุด 
**ผูส้มคัรจะตอ้งมายื่นใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการสหกรณ์** 
 
 


