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เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )......................................................................................................................................................
สมาชิกเลขที่...................................................มีความประสงค์ขอเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4. ตาแหน่ง....................................................................
สังกัด....................................................................
โทรศัพท์...............................................
5. บัตรประจาตัวข้าราชการ / บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่
วันหมดอายุ.................................................................
6. เงื่อนไขการสั่งจ่ายเงิน......................................................................................................................................................................
7. บัญชีรับโอนดอกเบี้ย / เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย สาหรับเงินฝากประจาทวีทรัพย์ / เกษียณสุข
ชื่อบัญชี ............................................................................ บัญชีเลขที่ ............................................................................................
ข้ อตกลงและเงือ่ นไขการรับเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ /เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ / เงินฝากประจาทวีทรัพย์
1. การเปิ ดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ผูฝ้ ากต้องกรอกรายการในคาขอเปิ ดบัญชี เงินฝากระบุเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากและให้ตวั อย่างลายมือชื่ อไว้กบั สหกรณ์
2. การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ที่อยูห่ รื อเงื่อนไข ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับให้ตวั อย่างลายมือชื่ อ ที่อยูห่ รื อเงื่อนไข
ที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง
3. การเปิ ดบัญชีเงินฝากและการฝากเงินเพิ่มเติมทุกครั้ง ต้องเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่าที่สหกรณ์กาหนด
4. สหกรณ์จะมอบสมุดคู่ฝาก ผูฝ้ ากจะโอนเปลี่ยนมือ แก้ไข หรื อฉี กแผ่นใดแผ่นหนึ่ งมิได้ และควรเก็บรักษาสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัยถ้าชารุ ด
หรื อสูญหายต้องรี บแจ้งให้กบั สหกรณ์ทราบทันที
5. ทุกครั้งที่ฝากหรื อถอน ผูฝ้ ากต้องนาสมุดคู่ฝากมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เพื่อลงรายการฝากหรื อถอนแล้วแต่กรณี
ผูฝ้ ากต้องตรวจทานจานวนที่นามาฝากหรื อถอนและยอดคงเหลือให้ถูกต้องทุกครั้ง
6. เช็คหรื อตราสารอื่นๆ ที่เปลี่ยนมือได้ที่ผฝู้ ากได้นามาฝากสหกรณ์ สหกรณ์จะรับไว้เพื่อเก็บเท่านั้น ผูฝ้ ากจะถอนเงินจานวนนี้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์เรี ยกเก็บ
ได้เรี ยบร้อยแล้ว ถ้าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ผูฝ้ ากต้องมาขอรับคืนไปจัดการเรี ยกเก็บเอง
7. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากที่จะถือได้วา่ ถูกต้องนั้น จะต้องตรวจสอบตรงกับบัญชี ของสหกรณ์แล้วเท่านั้น
8. ดอกเบี้ยที่ผฝู้ าก ได้รับไปก่อนแล้ว หากเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รับ ผูฝ้ ากยินยอมให้สหกรณ์หกั ดอกเบี้ยส่ วนที่เกินชดใช้จากดอกเบี้ยคงค้างอยู่
หรื อจากเงินต้นเงินฝากจากบัญชีเงินฝากได้
9. เงินฝากประจาทวีทรัพย์ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามข้อตกลง จะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชี เงินฝากที่มีกบั สหกรณ์ตามที่สมาชิ กได้แจ้งไว้
10. เงินฝากเกษียณสุข จะนาเงินฝากที่เกิน 1.5 ล้าน และดอกเบี้ย โอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่สมาชิ กได้แจ้งไว้
11. เมื่อผูฝ้ ากถึงแก่กรรม ผูจ้ ดั การมรดกหรื อทายาทของผูฝ้ ากมีสิทธิ์ ที่จะรับเงินคืน โดยนาสมุดคู่ฝากเงินและหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ต่อสหกรณ์
จนเป็ นที่ประจักษ์แจ้งแล้ว สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนเงินให้
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
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หนังสือยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินเดือนเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................สกุล............................................................ เลขทะเบียน….........................
สถานที่ติดต่อ ชื่อหมูบ่ า้ น/อาคาร....................................................................ชั้นที่.................บ้านเลขที่...........................หมูท่ ี่...............
ตรอก/ซอย.......................................................ถนน.........................................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................................
ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง..............................................................................................สังกัด.........................................................................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงินและนาส่งเงินให้สหกรณ์ฯ ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อ
ยินยอมฉบับนี้ไว้กบั สานักบริหารการคลังและรายได้ และสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ดังนี้
ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสมสาหรับข้าราชการ เงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ท้งั ปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้ง
ให้ในแต่ละเดือน และนาส่ งให้สหกรณ์ฯ เพือ่ โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภท ..............................................................................
เลขที่บญั ชี ............................................................ชื่อบัญชี ...........................................................................................................
เป็ นจานวนเงินเดือนละ.........................................................................บาท
ข้อ 2 กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้เงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้งและให้ส่งจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ฯ
แทนข้าพเจ้าทุกครั้ ง
ข้อ 3 หนังสื อยินยอมให้หกั เงินตาม ข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรื อพ้นภาระหนี้สินที่มีต่อสหกรณ์
เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ฯ
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ให้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ สานักบริ หารการคลังและรายได้ ฉบับที่สอง เก็บไว้กบั
ข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

ลายมือชื่อ.................................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................................)
ลายมือชื่อพยาน.................................................................

ลายมือชื่อพยาน.................................................................

