
แบบสมาชิกเกษียณอายุราชการ

มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้น,เงินชําระหนี ฯลฯ  จากเงนิบํานาญ(เงนิบําเหน็จรายเดือน)

เรียน ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จํากัด

ขา้พเจา้……………………………………สมาชิกเลขที……...………หน่วยงาน………………………………………

เกษียณอายรุาชการ เมือวนัที......................................ไดรั้บเงนิบาํนาญ(เงนิบาํเหนจ็รายเดือน) จาํนวน………...................…บาท

ณ  วนัที......................................... มีค่าหุน้อยูใ่นสหกรณ์           จาํนวน.........................................บาท

มีหนีเงินกูส้ามญั           จาํนวน.........................................บาท

มีหนีเงินกูเ้พือเพมิคุณภาพชีวิต           จาํนวน.........................................บาท

มีหนีเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉิน           จาํนวน.........................................บาท

มีหนีเงินกูเ้พือเพิมสภาพคล่อง(Smart Cash)  จาํนวน.........................................บาท

ในระหว่างทียงัไม่ไดร้ับเงินบาํนาญ(เงินบาํเหน็จรายเดือน) จากกรมบญัชีกลาง ขา้พเจา้มีความประสงค์ ใหส้หกรณ์ฯ ดาํเนินการ

ดงันี

1.c  ขอนาํเงินชาํระค่าหุน้-ชาํระหนี ฯลฯ ดว้ยตนเองทีสหกรณ์ฯ

2.c  ขอนาํเงินชาํระค่าหุน้-ชาํระหนี ฯลฯ  โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย จาํกดั    สาขาเชียงราย เลขทีบญัชี

504-1-10880-3 ชือบญัชี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จาํกดั

3.c  ขอชะลอการส่งชาํระค่าหุน้-ชาํระหนี ฯลฯ จนว่าจะไดรั้บเงนิบาํนาญ (เงนิบาํเหนจ็รายเดือน)

หากขา้พเจ้าไดรั้บเงนิบาํนาญ(เงินบาํเหนจ็รายเดือน) จากกรมบญัชีกลางเรียบร้อยแลว้  ขา้พเจา้จะนาํเงนิมาชาํระตามจาํนวน

งวดทีคงคา้งทงัหมด หลงัจากนนั ใหส้หกรณ์ฯ ดาํเนินการหกัจากเงินบาํนาญ(เงินบาํเหน็จรายเดือน) เป็นรายเดือนทุกเดือน  จนกว่า

จะชาํระหนีเสร็จสิน

ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และเงือนไขทีให้ไวทุ้กประการ

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา

                                                                                ขอแสดงความนบัถอื

ลงชือ……………………...…………………

(…………………………………………)

………....…/……………/……………

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

ติดต่อขา้พเจา้ไดที้บา้นเลขที……..........…หมู่ที…....………ซอย……….....……………ถนน………………..........………………

ตาํบล……….........……...……อาํเภอ……………....…………จงัหวดั……......………………รหสัไปรษณีย…์……..........………

โทรศพัท…์………..................……………



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จํากัด

แบบกรอกข้อมลูสมาชิก

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

1. ชือสมาชิก(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….สมาชิกเลขที....................................

              วนั/ เดือน/ ปีเกิด......................................อายุ.......................ปี

เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน5-5555-55555-55-5

เลขทีบตัรประจาํตวัขา้ราชการ5555/5555

เลขทีบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี 5-5555-5555-5
2. ประวติัการทาํงานครังสุดทา้ย ในหน่วยงานตน้สังกดั.................................................................................

                      ตาํแหน่ง...........................................................เกษียณอายุราชการ เมือวนัที..............................................

                      ปัจจุบนัมีเงินไดร้ายเดือน................................................บาท

3. สถานที ทีสะดวกในการติดต่อ (   ) บา้น   (   ) ทีทาํงาน

ทีอยู่ปัจจุบนั  ตงัอยู่เลขท…ี.........…หมู่ที………ซอย……………………ถนน…………………………

               ตาํบล…………………………อาํเภอ…………………………จงัหวดั…………………รหสัไปรษณีย์

               …………………โทรศพัท์………………………โทรศพัท์มือถือ..........................................

4.      ขา้พเจา้ยนิยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์  หักเงินผา่นธนาคารกรุงไทย จาํกดั

                        สาขา...................................................................

บญัชีเลขที 555-5-55555-5
ชือบญัชี...................................................................................................

               โดยไดก้รอกขอ้มูลในหนงัสือให้หักเงินฝากจากบญัชีเงินฝากและหนงัสือยินยอมให้ธนาคาร

หักเงินฝากชาํระหนีสหกรณ์ฯ พร้อมแนบหลกัฐานประกอบมาพร้อมกนั  ดงันี

1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมรับรองสาํเนา       จาํนวน  2  แผ่น

2.  สาํเนาทะเบียนบา้นพร้อมรับรองสาํเนา       จาํนวน  2  แผ่น

3.  สาํเนาสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย จาํกดั พร้อมรับรองสาํเนา  จาํนวน  2  แผ่น

           (ลายเซ็นในหนังสือยินยอมจะตอ้งเหมือนกนักบัลายเซ็นทีเปิดบญัชีธนาคาร)

ลงชือ…………………………………………………ผูก้รอกขอ้มูล

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

……………/…………………/………………

โปรดส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
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หนังสือ ให้ความยินยอมหักเงนิฝากจากบัญชีเงนิฝาก

ทาํที  ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)

สาํนกังาน............................................................

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

ขา้พเจา้.....................................................................................อยู่บา้นเลขที....................หมู่ที...............

ตรอก / ซอย..........................................ถนน.....................................................ตาํบล / แขวง............................................

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั........................................... ซึงต่อไปนีเรียกว่า  “ผูใ้ห้ความยนิยอม”

ทาํหนงัสือฉบบันีให้ไวแ้ก่ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังาน..........................................................................

ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ธนาคาร” เพือเป็นการแสดงเจตนาและยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิหกัหรือถอนเงินฝากของผูใ้หค้วาม

ยนิยอม  ประเภท......................................................................บญัชีเลขที.........................................................................

และ/หรือบญัชีเงินฝากประเภทอืนๆ  ทีมีอยู่กบัธนาคารในเวลานีหรือในเวลาใดเวลาหนึงต่อไปในภายหน้า  โดยไม่ตอ้ง

คาํนึงว่าเงินฝากจะครบกาํหนดเวลาถอนแลว้หรือไม่  และไม่ตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้ความยนิยอมรับทราบเพือนาํเงินเขา้หัก

ชาํระหนีหรือถอนเอาไปชาํระหนีภาระผกูพนั  และ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ดงันี

¨ ผอ่นชาํระหนีเงินตน้  ดอกเบีย  ของผูใ้ห้ความยินยอมซึงไดกู้เ้งินจากธนาคาร  ตามสัญญา

                                 ................................................................ฉบบัลงวนัที.........................................................

¨ ชาํระเงินตามตวัเงินทีครบกาํหนดชาํระเงิน  ซึงเป็นตวัเงินทีธนาคารไดรั้บรอง/อาวลั รวมทงั

ไดรั้บซือลดไว ้  ตามทีผูใ้ห้ความยนิยอมขอใหธ้นาคารรับรอง/อาวลั/รับซือลดตวัเงินทีมีอยูแ่ลว้

ในเวลานีหรือทีจะมีต่อไปในภายหนา้

¨ ค่าเบียประกนัอคัคีภยั

¨    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการขอให้ธนาคารออก / ต่ออายหุนังสือคาํประกนั

                                     ค่าธรรมเนียมการรับรอง/การอาวลัตวัเงิน  ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลกัทรัพย ์ เป็นตน้

þ อืน ๆ (ระบุ)   ชาํระค่าหุน้และผ่อนชาํระหนีเงินกูข้องผูใ้ห้ความยนิยอมซึงไดกู้เ้งินจาก

                                     สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย  จาํกดั

ผูใ้หค้วามยนิยอมตกลงใหธ้นาคารใชห้นงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบันีไดต้ลอดไปจนกว่าผูใ้ห้ความ

ยินยอมจะไดช้าํระภาระผกูพนั  และ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ให้แก่ธนาคารเสร็จสินครบถว้นแลว้

หน้าที 2 (พิมพ์เอกสารหน้าหลงัตามเลขหน้า)

โปรดส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
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เพือเป็นหลกัฐานแห่งการยนิยอม  ผูใ้ห้ความยินยอมจึงไดล้งลายมือชือให้ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าทีพยาน

ณ วนั  เดือน  ปี  ทีระบุไวข้า้งตน้

ลงชือ...................................................................ผูใ้ห้ความยนิยอม

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

ลงชือ...................................................................ภรรยา/สามี ผูใ้ห้ความยนิยอม

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

ลงชือ...................................................................พยาน

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

ลงชือ...................................................................พยาน

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

ลงชือ...................................................................ผูเ้ขียนหรือพิมพ์

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับรองลายมือชือถูกต้อง

ลงชือ...................................................................ผูมี้อาํนาจลงนาม

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

ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั  (มหาชน)

สาํนกังาน ..........................................................



หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักเงนิฝากชําระหนีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย  จํากัด

ทาํที  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย  จาํกดั

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

ขา้พเจา้.....................................................................................อยู่บา้นเลขที....................หมู่ที...............

ตรอก / ซอย..........................................ถนน.....................................................ตาํบล / แขวง............................................

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

โทรศพัท ์(ทีบา้น)................................ มือถือ.......................................และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเชียงราย  จาํกดั  เลขทะเบียนสมาชิก ..........................มีความประสงคใ์ห้ ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั(มหาชน)

 สาํนกังานสาขาเชียงราย  หักเงินหรือถอนเงินฝากของขา้พเจา้ประเภท..........................................................เลขทีบญัชี

..............................................................และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย  จาํกดั ทีขา้พเจา้เป็นสมาชิก

จึงมีหนงัสือให้ความยนิยอมไวก้บัธนาคารกรุงไทย  จาํกดั(มหาชน) สาํนกังานสาขาเชียงราย  ดงันี

ขอ้ 1.  ยนิยอมให้ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  สาํนกังานสาขาเชียงราย  หักเงินบาํนาญ

ทีขา้พเจา้ พึงไดรั้บจากราชการตามจาํนวนทีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จาํกดั   แจง้ในแต่ละเดือนและส่ง

ชาํระหนี/ชาํระค่าหุน้หรือเงินอืนใดแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จาํกดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน

ขอ้  2. การหกัเงินบาํนาญ  เมือไดหั้กชาํระหนีแก่ทางราชการแลว้(ถา้มี) ขา้พเจา้ยนิยอมให้หักเงิน

ส่งให้ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จาํกดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก

ขอ้  3. หนงัสือยนิยอมนีให้มีผลตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป  และขา้พเจา้สัญญาว่าจะเพิกถอน  การให้

คาํยนิยอมทงัหมดหรือบางส่วน  เวน้แต่จะไดรั้บการยนิยอมเป็นหนงัสือจาก  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย

จาํกดั

หนงัสือยนิยอมฉบบันีทาํขึน  โดยความสมคัรใจและขา้พเจา้เองไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํ

ในหนงัสือนีทงัหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน  หนงัสือฉบบันี

ทาํขึน 3 ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัทีหนึงเก็บไวที้ ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั สาํนกังานสาขาเชียงราย  ฉบบัทีสอง

เก็บไวที้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย  จาํกดั  ฉบบัทีสามเก็บไวที้ขา้พเจา้ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้

ลงชือ...................................................................ผูใ้ห้ความยนิยอม

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

ลงชือ...................................................................ภรรยา/สามี ผูใ้ห้ความยนิยอม

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

ลงชือ...................................................................พยาน

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

ลงชือ...................................................................พยาน

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

โปรดส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
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