หนังสือขอรักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เลขทีร่ ับเอกสาร...............................วันที.่ .....................................
สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
วันที่.............................................................................
เรื่ อง
เรี ยน

ขอรักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ด้วยข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................... ( ข้าราชการ / ลูกจ้างงบประมาณ )

สมาชิ กเลขที่............................ เดิมสังกัด สานักงานสรรพากร...................................................................................
โอนย้ายไปรับราชการสังกัดอื่น สานักงาน....................................................................
ได้ลาออกจากราชการกรมสรรพากร
ได้เกษียณอายุราชการ
โดยขอรับเงิน

เบอร์โทรที่ติดต่อได้.............................................

ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที.่ .........................ลงวันที่................................................................
บาเหน็จ
บานาญ รับบานาญเดือนละ..........................................บาท

ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที.่ ......................... ลงวันที่.................................................................. มีความประสงค์ขอรักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
โดยขอชาระทุนเรื อนหุน้ และ/หรื อเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนโดยหักจากเงินบานาญรายเดือน
โดยขอชาระทุนเรื อนหุน้ และ/หรื อเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนโดยหักจากเงินบานาญรายเดือน
บัญชี เงินฝากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เลขที่.......................................................ของข้าพเจ้า โดยกรอกแบบฟอร์มการหักเงินส่งให้ฝ่ายการเงินสหกรณ์ฯ
โดยขอชาระทุนเรื อนหุน้ และ/หรื อเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนโดย (สาหรับข้าราชการบานาญที่รับเงินบาเหน็จ)
ชาระด้วยตัวเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขากรมสรรพากร เลขที่ 184-1-05195-0
ภายในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน หากข้าพเจ้าไม่สามารถชาระทุนเรื อนหุน้ และ/หรื อ เงินกูต้ ิดต่อกันเป็ นเวลา 2 งวด ข้าพเจ้าขอพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ
และยินยอมให้นาทุนเรื อนหุน้ หักชาระหนี้เงินกู้ หากยังมีหนี้เงินกูค้ า้ งชาระสหกรณ์ฯ สามารถเรี ยกเก็บจากผูค้ ้าประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้าได้ ดังนี้
1.ชื่ อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
6.ชื่อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
2.ชื่ อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
7.ชื่อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
3.ชื่ อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
8.ชื่อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
4.ชื่ อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
9.ชื่อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
5.ชื่ อ.............................................................. เลขสมาชิก...................
10.ชื่อ............................................................ เลขสมาชิก...................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก

หมู่บา้ น / อาคาร..................................................................... เลขที่.....................................หมู.่ ................................

ซอย....................................................... ถนน.................................................... ตาบาล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................... โทรศัพท์บา้ น......................................มือถือ..................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่ อ............................................................................ผูย้ นื่ คาขอ
(…………………………………………………………)

เอกสารประกอบ : 1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2. คาสั่งกรมสรรพากร 3. สาเนาทะเบียนบ้ าน 4. หนังสือยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินฯ
เสนอ

ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
1. มีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่...........................................................
2. มีหนีส้ ินในฐานะผู้ก้ ู สามัญ เป็ นจานวนเงิน....................................... บาท
สร้ างสุ ข เป็ นจานวนเงิน......................................... บาท
3. มีพนั ธะในฐานะผู้คา้ ประกัน

เป็ นจานวนเงิน ......................................... บาท
ฉุกเฉิน เป็ นจานวนเงิน............................... บาท
อื่น ๆ เป็ นจานวนเงิน.................................. บาท

1.ค้ าสมาชิ กเลขที่...................ชื่อผูก้ .ู้ .........................................................
2.ค้ าสมาชิ กเลขที่...................ชื่อผูก้ .ู้ .........................................................
3.ค้ าสมาชิ กเลขที่...................ชื่อผูก้ .ู้ .........................................................

4.ค้าสมาชิ กเลขที่...................ชื่อผูก้ .ู้ ........................................................
5.ค้าสมาชิ กเลขที่...................ชื่อผูก้ .ู้ .........................................................
6.ค้าสมาชิ กเลขที่...................ชื่อผูก้ .ู้ .........................................................

ลงชื่ อ.........................................................เจ้ าหน้ าทีส่ ินเชื่ อผู้ตรวจ
เจ้ าหน้ าทีเ่ ร่ งรัดหนี้ ได้ตรวจสอบแล้ ว
สังกัดใหม่
บานาญ 1
บานาญ 2
บานาญต่างจังหวัด
บานาญลูกจ้าง

..................................
เจ้าหน้าที่เร่ งรัดหนี้

...............................................วันทีต่ รวจเอกสาร
ผู้จัดการ
เจ้ าหน้ าทีป่ ระมวลผล
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
บันทึกข้อมูลแล้ว
.......................................
ผูจ้ ดั การ

.......................................
เจ้าหน้าที่ผบู้ นั ทึก

หนังสื อยินยอมเป็ นผู้คา้ ประกันกรณีผ้กู ้ โู อนย้าย / ลาออก / เกษียณ
เลขที่รับเอกสาร...................วันที่.....................................
เขียนที่...........................................................................
วันที่..............................................................................
เรื่ อง

ยินยอมเป็ นผูค้ ้าประกันเงินกูส้ ามัญกรณี ผกู ้ โู้ อนย้าย / ลาออก / เกษียณ

เรี ยน

ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง /นางสาว ).....................................................................................................................................สมาชิกเลขที่.....................................

ตาแหน่ง............................................................................สังกัด...................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันเงินกูข้ องสมาชิกราย( นาย / นาง /นางสาว )............................................................................................................... ( ข้าราชการ / ลูกจ้างงบประมาณ )
สมาชิกเลขที่................ เดิมสังกัด....................................................................ตามสัญญาเงินกูเ้ ลขที่........................ลงวันที่....................................................... ซี่ งได้
โอนย้ายไปรับราชการสังกัดอื่น สานักงาน....................................................................
ได้ลาออกจากราชการกรมสรรพากร
ได้เกษียณอายุราชการ

โดยขอรับเงิน

บาเหน็จ

บานาญ

ตามคาสั่งกรมสรรพากรที.่ ......................... ลงวันที่............................................................. โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ตามคาร้องลงวันที่............................................................................... ข้าพเจ้าในฐานะผูค้ ้าประกัน ยินยอมหาก ผูก้ ู้ ขาดการชาระคืนเงินต้นและ/หรื อ ดอกเบี้ยเป็ นเวลา
ติดต่อกัน 2 งวด ให้สหกรณ์ฯ หักเงินเดือนและเงินบาเหน็จตกทอดของข้าพเจ้าในฐานผูค้ ้ าประกันได้
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก

หมูบ่ า้ น / อาคาร..................................................................... เลขที่.....................................หมู่................................

ซอย....................................................... ถนน.................................................... ตาบาล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................... โทรศัพท์บา้ น......................................
เบอร์ที่ติดต่อได้ สานักงาน................................................ ต่อ........................... มือถือ............................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ............................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(

)

เอกสารประกอบ : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการหรือลูกจ้ าง
เสนอ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสมาชิกผูย้ ินยอมค้ าประกันนี้ มีหุ้น /หนี้ ภารค้าประกัน ดังต่อไปนี้
1. มีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่...........................................................

เป็ นจานวนเงิน ......................................... บาท

2. มีหนีส้ ินในฐานะผู้ก้ ู สามัญ เป็ นจานวนเงิน....................................... บาท

ฉุกเฉิน เป็ นจานวนเงิน............................... บาท

สร้ างสุ ข เป็ นจานวนเงิน......................................... บาท

อืน่ ๆ เป็ นจานวนเงิน.................................. บาท

3. มีพันธะในฐานะผู้คา้ ประกัน
1.ค้ าสมาชิกเลขที่ ...................ชื่อผูก้ ู้..........................................................

4.ค้ าสมาชิกเลขที่ ...................ชื่อผูก้ ู้.........................................................

2.ค้ าสมาชิกเลขที่ ...................ชื่อผูก้ ู้..........................................................

5.ค้ าสมาชิกเลขที่ ...................ชื่อผูก้ ู้..........................................................

3.ค้ าสมาชิกเลขที่ ...................ชื่อผูก้ ู้..........................................................

6.ค้ าสมาชิกเลขที่ ...................ชื่อผูก้ ู้..........................................................

ได้ ตรวจสอบแล้ ว

ผู้ตรวจสอบเอกสาร

เห็นควรอนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ผู้บนั ทึก

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

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

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

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

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

เจ้ าหน้ าที่เร่ งรัดหนี้

เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายสินเชื่อ

ผู้จัดการสหกรณ์

เจ้ าหน้ าที่ประมวลผล

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

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

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

วันที่.....................

สามารถค้าประกันเงินกูไ้ ด้
ไม่สามารถค้ าประกันเงินกูไ้ ด้

วันที่...........................

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินให้ แก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................ สกุล .........................................................เลขทะเบียน............................
สถานที่ติดต่อ ชื่ อหมู่บา้ น/อาคาร...............................................................ชั้นที.่ ..................บ้านเลขที่...............................หมู่ที่..................
ตรอก/ซอย....................................................................... ถนน............................................................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต............................................................... จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................................
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง ......................................................................................สังกัด ........................................................................................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงินและนาส่ งเงินให้สหกรณ์ ฯ ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อ
ยินยอมฉบับนี้ไว้กบั สานักบริหารการคลังและรายได้ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ดังนี้
ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสมสาหรับข้าราชการ เงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูท่ ้งั ปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้ง
ให้ส่งชาระ ค่าหุน้ ชาระหนี้ หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ในแต่ละเดือน แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2 กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้เงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ ฯ ได้แจ้งและให้ส่งจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ฯ
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสมสาหรับข้าราชการ เงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดไม่ว่ากรณี ใดตาม ข้อ 2
เมื่อได้หกั ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว ( ถ้ามี ) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ ฯ ก่อนเป็ น
อันดับแรก
ข้อ 4 หนังสื อยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ฯ หรื อพ้นภาระหนี้สินที่มีต่อ
สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ฯ
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัดโดยโอนไปสังกัดราชการอื่นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์
กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหัก เงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสมสาหรับข้าราชการ
เงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระค่าหุน้ ชาระหนี้ หรื อเงินอื่นให้สหกรณ์ ฯแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
เดือนและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ทกุ ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พื่อดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนี่งเก็บไว้ที่ สานักบริ หารการคลังและรายได้ ฉบับที่สอง เก็บไว้กบั
ข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ลงชื่ อ........................................................................ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(......................................................................)
ลายมือชื่ อพยาน.........................................................

ลายมือชื่ อพยาน.........................................................

