
1. กรอกเอกสารการโอนย้ายสหกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วย

แบบขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร (ท่ียงัไม่หมดอำย)ุ พร้อมรับรองส ำเนำ 1 ชุด

2 ค ำสัง่โอนยำ้ย 1 ชุด

3 ในกรณีติดค ้ำประกนัสัญญำเงินกู ้ต้องมีเอกสารขอเปลี่ยนผู้ค า้ประกันแนบด้วย

หนังสือยนิยอมการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร (ท่ียงัไม่หมดอำย)ุ พร้อมรับรองส ำเนำ 1 ชุด

2 ส ำเนำบตัรประชำชนผูค้  ้ำ พร้อมรับรองส ำเนำ จ  ำนวน 1 ชุด (ตำมจ ำนวนผูค้  ้ำ)

หนังสือยนิยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารประกอบ

1 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร (ท่ียงัไม่หมดอำย)ุ พร้อมรับรองส ำเนำ 2 ชุด

2 ส ำเนำสมุดบญัชีธนำคำรกรุงไทย สำขำท่ีเปิดใหม่ 2 ชุด (ต่ำงจงัหวดั)

3 เอกสำรหนงัสือยนิยอมใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ต้องลงช่ือตามลายมือทีใ่ห้ไว้กับธนาคารเท่านั้น

เอกสารประกอบ

1 ส ำเนำบตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร (ท่ียงัไม่หมดอำย)ุ พร้อมรับรองส ำเนำ  3  ชุด

2 ส ำเนำหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรกรุงไทย สำขำเดิม  3  ชุด (จงัหวดัชลบุรี)

โทรศัพท์ : 085-1411250 ฝ่ำยบริหำรส ำนกังำน, 095-7172677 ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
097-0312499 ฝ่ำยประมวลผล, 085-1411780 ฝ่ำยกำรเงิน, 085-1411590 ฝ่ำยสินเช่ือ

งานโอนย้าย : 038-111092-96 ต่อ 207  โทรสาร : 038-111090, 038-111091

การโอนย้ายสหกรณ์

ใบลาออกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

2. หลังจากยืน่เอกสารการโอนย้ายกับทางสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ต้องด าเนินการติดต่อกับสหกรณ์ปลายทางที่

ต้องการจะโอนย้ายไป หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อกลับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ากัด

ทีอ่ยู่ : 55/99 หมู่ท่ี 3 ถ.สุขมุวิท ต.เสมด็ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000



           
                  หนังสือแสดงความจ านงการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากดั 

                           ( ส าหรับผู้ที่ขอลาออกจากราชการ  ,  โอนไปรับราชการสังกดัอืน่  ,  เกษียณอายุราชการ ) 
 

 
1. ข้าพเจ้า  (นาย /นาง/นางสาว) ....................................................................................................................................... 

               สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั   เลขทะเบียนสมาชิกท่ี......................................ไดพ้น้จากต าแหน่งหนา้ท่ี  
               ราชการในสงักดักระทรวงศึกษาธิการเน่ืองจาก 
          1.ขอลาออกจากราชการ  ตั้งแต่วนัท่ี........................................................................ 
                  2.โอนไปรับราชการในสงักดั.................................................................................. 
                           3.เกษียณอายรุาชการ   ตั้งแต่วนัท่ี............................................................................ 
         2.    สถานะปัจจุบัน 
         เป็นขา้ราชการ  / เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ต าแหน่ง........................................................ระดบั................................. 
 สงักดั.............................................................................................................โทร....................................................... 
 อตัราเงินเดือนปัจจุบนั.............................................บาท  ตั้งจ่ายท่ี.............................................................................. 
         เป็นขา้ราชการบ านาญ  โดยรับเงินบ านาญท่ี.................................................................................................. 
 จงัหวดั...................................................................อตัราเงินบ านาญ.................................................บาท 
               อ่ืน  ๆ   (ระบุ)............................................................................................................................................... 
         3.   เงนิค่าหุ้น   เงนิฝาก   และหนีสิ้นที่มอียู่กบัสหกรณ์    ขา้พเจา้มีเงินค่าหุน้  เงินฝาก   และหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์ออม 
               ทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั  ดงัน้ี 
         เงินค่าหุน้...................................................................บาท 

         เงินฝาก......................................................................บาท 
         หน้ีสินรวมทุกประเภท............................................บาท ( ในฐานะผูกู้ ้) 
              หน้ีสินรวมทุกประเภท............................................บาท ( ในฐานะผูค้  ้าประกนั ) 
  ค ้าประกนั................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................... 
         4.   ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากดั   วา่ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดพ้น้จากต าแหน่งหนา้ท่ี  
               ไปตาม ขอ้ 1. ขา้พเจา้จะ....  
           4.1 ขอเป็นสมาชิกต่อไป โดยข้าพเจ้ายนิยอมขอให้ต้นสังกัดหักเงนิต่างๆ ท่ีขา้พเจา้พึงจะไดรั้บจากราชการ 
               ส่งมาหกัช าระหน้ีเงินกูแ้ก่สหกรณ์  และขอใหส้หกรณ์ฯ   เรียกเกบ็หน้ีเงินกูจ้ากขา้พเจา้เป็นรายเดือนเช่นเดิม    และ 
               ขา้พเจา้ขอช าระเงินใหแ้ก่สหกรณ์ โดย 
                       ใหส่้งใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงิน ไปท่ี จงัหวดั / ส่วนราชการ.................................................. 
                                               ......................................................................................................................................................  
              หกัผา่นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เลขท่ี........................................................................................... 
                                               ช่ือบญัชี............................................................................สาขา.................................................... 
 

    

 
              /4.2 ขอลาออก... 



 

 

      -2- 
 

                  4.2 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์     ตั้งแต่วนัท่ี.....................................................  โดยขา้พเจา้
ยินยอมขอใหห้น่วยงานตน้สงักดัหกัเงินต่างๆ  ท่ีขา้พเจา้พึงจะไดรั้บจากราชการ ส่งมาหกัช าระหน้ีเงินกูแ้ก่สหกรณ์    และ
ขอใหส้หกรณ์จ่ายเงินต่างๆ ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บคืน โดย น้ี 
                       มารับดว้ยตนเองท่ีส านกังานสหกรณ์  

โอนเขา้บญัชีเลขท่ี................................................ธนาคาร............................................  
 สาขา................................................ 

             4.3 ขอโอนไปเป็นสมาชิกสหกรณ์............................................................................................................
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีขา้พเจา้ไปสงักดัใหม่ (ผูท่ี้จะขอโอนไปเป็นสมาชิกใหม่จะตอ้งยื่นเร่ืองขอเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีใหม่ และ
จะไดรั้บการโอนหุน้และหน้ีไปสหกรณ์ใหม่) 
         5.   ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้    เลขท่ี............................หมู่ท่ี......................................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง...............................................................อ  าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั................................. 
รหสัไปรษณีย.์.....................................................โทรศพัท.์.................................................................. 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
          ลงช่ือ.................................................................... 
                 (....................................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

แบบขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ 
                     

เขียนท่ี……………………………………  
 

วนัท่ี….…….เดือน………………….พ.ศ.………... 
 

เร่ือง  ขอโอนยา้ยไปยงัสหกรณ์ออมทรัพย.์................................................ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั 
 ดว้ยขา้พเจา้………………………………………………….………เลขทะเบียน….……………….

ต าแหน่ง………………….………..โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………...…..……………

อ าเภอ……………………สงักดั……………………………………..………มีความประสงคท่ี์จะใหส้มาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั ท าเร่ืองโอนยา้ยขา้พเจา้ไปยงัสหกรณ์ออมทรัพย…์………………………

เน่ืองจากขา้พเจา้ (บอกเหตุผล) ………………………….……...……………ต าแหน่ง…………….………..

โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………………..……...………อ าเภอ…………………....………

สังกดั………………………………………………………………………. 

 ในระหวา่งรอการรับโอนของสหกรณ์นั้น ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะส่งเงินหกัเก็บรายเดือนมายงั

สหกรณ์โดยตรง หรือใหห้กัเก็บรายเดือนกบั(ถา้มี) ธนาคารกรุงไทย เลขท่ี………………………..….…….

สาขา…….………………จงัหวดั……………..………………หากขา้พเจา้ขาดส่งเงินสหกรณ์โดยไม่วา่กรณี

ใดๆ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั ด าเนินการตามขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ฯ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

             ขอแสดงความนบัถือ 

 
                          (…………………………………………..)  
หมายเหตุ โปรดแจ้งทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้  
บา้นเลขท่ี……..………..หมู.่...….ซอย…….…………ถนน……….…......….ต าบล…………..…………….
อ าเภอ…………….จงัหวดั………………รหสัไปรษณีย…์……….…หมายเลขโทรศพัท…์……..…………. 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ณ วนัที.่.................................................................................. ตดิค า้ประกนัสัญญาเงนิกู้              ไม่ม ี              มี 

หนีเ้งนิกู้สามญั....................................................................... ............................................................................................... 

ทุนเรือนหุ้น........................................................................... ............................................................................................... 

อายุการเป็นสมาชิก........................ปี...............................งวด ............................................................................................... 

เป็นสมาชิกวนัที.่.................................................................... ............................................................................................... 

 



หนังสือยนิยอมการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 

 ผูกู้แ้ละค ้ำประะกนจะะลนจำในจนจนน อืฉบันั จ ้  ผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประะกนจควะฉ่ำจและตะวะืฉัขฉ้ใูลนน้
เขำ้นะโดยชนดเะจ นำกผูค้  ้ำประะกนจใ ขฉ้ืนืนยนดๆควะประึกษำผูใ้ ควำใะู้ก่ฉจท ่ะะลนจำใ 
 ดว้ย จำย/จำน/จำนืำว/..............................................................ืใำชิกืนกะณ์ทะเ  ัยจท ่................. 
โะนเะ ยจ/นจ่วยนำจ............................................................ฉ ำเภฉ......................ืนนกนด...................................... 
ไดะ้นัค ำืน่นยำ้ยขำ้ะำชกำะไประนนนวนด..........................................นจะะนวำ่นจ ้ ย นนใ ภำะะนจ ้ ืิจฉยูก่ นั ืนกะณ์ฯ 
ตำใืนญญำเนิจกู้ื ำในญเลขท ่.....................................ลนว นจท ่............................ะ  ำจวจเนิจ.........................ัำท 
และืนญญำเนิจกูโ้คะนกำะเลขท ่................................ลนว นจท ่............................ะ  ำจวจเนิจ.........................ัำท 
ซ่ึนใ ผูค้  ้ำประะกนจ คอฉ 
 
  
 
 

 
ตำใืนญญำเนิจกูแ้ละืนญญำผูค้  ้ำประะกนจท ่ไดก้ะะท ำไวก้นั ืนกะณ์ *หากผู้กู้ผดิสัญญา ผู้ค า้ประกนั

ต้องมีหน้าที่และความรับผดิต่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในสัญญาค า้ประกนักบัสหกรณ์* ขำ้พเะำ้นจฐำจะผูค้  ้ำ
ประะกนจไดะ้นัทะำักำะขฉโฉจยำ้ยขำ้ะำชกำะขฉนผูกู้ ้และะนัทะำัค ำเตอฉจกำะโฉจะะนวำ่นืนกะณ์นำกผูกู้ ้
ขำดื่นช ำะะนจ ้  ะึนลนลำยใอฉชอ่ฉไวเ้ป็รจนลนกฐำจ 
 
 
 

1. ........................................................................... 2. .............................................................................. 

3. ..........................................................................  4. .............................................................................. 

5. ..........................................................................  6. ........................................……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ลนชอ่ฉ.............................................................ผูกู้ ้

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

ลนชอ่ฉ.................................................ผูค้  ้ำประะกนจ 

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

ลนชอ่ฉ.................................................ผูค้  ้ำประะกนจ 

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

ลนชอ่ฉ.................................................ผูค้  ้ำประะกนจ 

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

ลนชอ่ฉ.................................................ผูค้  ้ำประะกนจ 

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

ลนชอ่ฉ.................................................ผูค้  ้ำประะกนจ 

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

ลนชอ่ฉ.................................................ผูค้  ้ำประะกนจ 

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



 

คาํขอใชบรกิาร/เปลีย่นแปลงขอมลู 
และหนงัสอืยินยอมใหหกับญัชเีงินฝากธนาคารเพือ่ชาํระคาสินคา/คาบรกิาร/คาสาธารณปูโภค 

  
เลขที่อางองิ (สวนของธนาคาร)..................................................................                                 
เรียน   บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน..............................................  
 

          ขาพเจา (บคุคลธรรมดา /บรษิัท /หางหุนสวนจาํกัด /หนวยงาน)............................................................................................(ภาษาไทย) 
สถานที่ติดตอ เลขที่.............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย........................................................ถนน................................................... 
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย...................... 
... 

โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ.................................... Email.................................................................................................  
 

 

เลขประจําตัวประชาชน(Citizen ID):                                                                                                 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (Tax ID):         
 

โดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปนี ้
 

สวนที ่1 ขอมูลบริการหกับญัชอีตัโนมตั ิ    สมัครใชบริการ                   แกไข / เปล่ียนแปลงขอมูล                      ยกเลิกบริการ 

• โปรดระบุหนวยงาน/บริษทั ที่ตองการชําระคาบริการ (Company Name) …………………………….…………………………….…….…….Company Code ………….…. 
 

สวนที ่2 เลอืกประเภทบริการ และลักษณะการยนิยอมใหหักบญัชเีงนิฝาก (อางอิงขอตกลงการใหบริการ สวนที่ 4ขอ 4.1 - 4.4) 

 หักบญัชอีตัโนมตัผิานระบบ Direct Debit (เลือกลักษณะการยินยอมใหหักบัญชีไดเพียง 1 ชองเทาน้ัน)  
 ยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.1) 
 ยินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน (4.2) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.3) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีชําระบางสวน (4.4) 

  หกับญัชอีตัโนมตัผิานระบบ CGP -ePaynet 
     (เฉพาะการยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทาน้ัน(4.1)) 

สวนที ่3 ขอมูลบญัชเีงนิฝากที่ประสงคใหธนาคารหกับญัช ี
เฉพาะเจาหนาทีธ่นาคาร  
บันทึก ....................ตรวจสอบ .................

• เลขที่บัญชีธนาคาร (A/C Number): - -    ชื่อบัญชีธนาคาร (Account Name): ………………………………………………….  

• รหัสประจําตัวผูจาย(Customer ID): ………………………………………………………………..(สูงสุด 15 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ CGP-ePaynet 

• รหัสอางอิง 1(Ref No. 1): ……………………………….…………………….……………………..…..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• รหัสอางอิง 2(Ref No. 2): ……………………………………………………..…………………………..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit                     

• วงเงินที่ยินยอมใหหักบัญชีในแตละคร้ังไมเกิน.........................บาท(................................................)เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• การแจงเตือนผลการสมัคร และผลการทํารายการทางบัญชี (เฉพาะกรณีการหักบัญชีอัตโนมัติผนระบบ CGP-ePaynet เทาน้ัน)   

     ตองการ      Email......................................  SMS (หมายเลขโทรศัพทมอืถือ)....................... (SMS ธนาคารคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงกับลูกคา)  

      ไมตองการ   

สวนที ่4 ขอตกลงการใชบรกิาร 
     
 

            ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏในคํา
ขอใชบริการฉบับนี้  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคาร Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ    ผูขอใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ
คาบริการ และ/หรือคาสาธารณูปโภค และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัท (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้  
4.1 กรณียินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชี
ของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ 
Online Real Time ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.2 กรณียินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของ
ผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online 
Real Time  ทั้งนี้หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงิน
จํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรบัชําระหนี้ครบถวน       
4.3 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็ม ตามจํานวนเงินที่ผูขอใช
บริการตองชําระใหแกผูขอเปดบริการได  จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.4 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็มตามจํานวนเงินที่ตองชําระใหแก  
ผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับ
จากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงินจํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอ
เปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน        
            ในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการ Hold 
และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรอง
ใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารได Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time และในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวนั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะ
ใหธนาคารแจงผลการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับ
ใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่
ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
           หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  1 วัน และ
จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การใหความยินยอมในการHold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอใชบริการฉบับนี้ ยังมีผล
ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมีหนังสือ
แจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผูขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
 
 
 

 

 

ตรวจสอบลายมือช่ือเจาของบัญชีแลวถูกตอง 

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

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

ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน 

อนุมัติการใชบริการ

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

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

           ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน 

 ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………

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

KTB - DDR Hold/Partial .App – 2010V01 

หนา  1 จาก 1

ลงชื่อผูขอใชบริการ 
ลงช่ือ...................................................................................................... 

(ตามลายมือช่ือท่ีใหไวกับธนาคาร) 

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

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

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

เฉพาะเจาหนาท่ีบริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)  
ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูใหความยินยอม ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง
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นางสาวศิริรัตน์  ธรรมพิทกัษพ์งษ ์

 

        
                                                 หนังสือยนิยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

                                  เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั 

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

เรียน   ผูจ้ดัการธนาคาร..................................................................................................สาขา...............................................................
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั 
เลขทะเบียนสมาชิก..............................เลขประจ าตวัประชาชน..................................................สถานท่ีติดต่อเลขท่ี................................
ต าบล............................................อ าเภอ............................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.........................
โทรศพัท.์...........................................อีเมล.์.................................................บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์เลขท่ี...............................................
ช่ือบญัชี....................................................................................สาขา................................................................ 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบญัชี  และผูใ้หค้วามยนิยอมตกลงยนิยอมใหธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก
ของขา้พเจา้ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้เพื่อช าระ ค่าหุน้ เงินกู ้หรือเงินอ่ืนๆ ใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั ตามจ านวนเงินงวด
ช าระท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี หรือส่ือบนัทึกอิเลก็ทรอนิกส์ (Media) ท่ีธนาคารไดรั้บจากสหกรณ์ และน าเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีเงิน
ฝากของสหกรณ์ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ช่ือบญัชี “ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั ” สาขาบางปลาสร้อย  
เลขท่ีบญัชี  228-1-08114-1 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจ้าให้แก่สหกรณ์ขา้งตน้ หากปรากฏภายหลงัว่าจ านวนเงินท่ีสหกรณ์แจ้งแก่   
ธนาคารนั้นไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้ าการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามจ านวนท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี หรือส่ือบนัทึก
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (Media) เรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดงักล่าวจากสหกรณ์โดยตรง ขา้พเจา้ขอ
สละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารใชเ้งินท่ีธนาคารไดห้ักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพ่ือช าระหน้ีแก่สหกรณ์ตาม
จ านวนท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี หรือส่ือบนัทึกอิเล็กทรอนิกส์ (Media) ท่ีธนาคารไดรั้บจากสหกรณ์ ในการหักเงินดงักล่าวขา้พเจา้ไม่
ประสงคใ์หธ้นาคารแจง้การหกัเงินจากบญัชีขา้พเจา้แต่อยา่งใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนั้นไดจ้ากสมุดคู่ฝาก / 
Statement ของธนาคารหรือจากใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 

ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐานเลขท่ีบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ไม่วา่โดยเหตุใดก็ตาม หนงัสือยนิยอมใหห้กั
เงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารฉบบัน้ีคงมีผลบงัคบัส าหรับบญัชีเงินฝากเลขหมายท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงนั้นๆ ไดด้ว้ยทุกประการ 

การให้หักเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ให้มีผลบงัคบัใชท้นัทีนบัแต่วนัท าหนงัสือน้ี และให้คงมีผลบงัคบัใชต้่อไป
จนกวา่ธนาคารจะไดบ้อกเลิกการใหบ้ริการ หรือขา้พเจา้จะไดเ้พิกถอน โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นาคาร และสหกรณ์ทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือนโดยการเพิกถอนดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากสหกรณ์จึงจะถือวา่สมบูรณ์ 

                                                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 

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

 
ลงช่ือ........................................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

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

 
ลงช่ือ........................................................................ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

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



ใบลาออกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 

เขียนที่........................................................... 

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

เรื่อง  ขอลาออกจากสมาคมฯ 

เรียน  คณะกรรมการดําเนนิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 

ขาพเจา...............................................................สมาชิกเลขทะเบียนสมาคม................................... 
ปจจุบันอยูบานเลขที่.....................หมู................ตรอก/ซอย.........................ถนน......................................... 
ตําบล................................อําเภอ.............................จังหวัด.............................โทรศัพท............................... 
อาชีพ...........................................สถานที่ทํางาน..................................................... 

£  เปนสมาชิกสหกรณฯ  เลขทะเบียนที่..........................สังกดั/โรงเรียน.................................... 
อําเภอ........................... จังหวัดชลบุรี  สังกัด..................................หมายเลขโทรศัพท................................ 

£  ไมเปนสมาชิกสหกรณฯ  คูสมรสชื่อ....................................................................................... 
เลขทะเบียนที่......................สมาชิกเลขทะเบียนสมาคม........................................ตําแหนง......................... 
หนวยงาน/โรงเรียน.................................................อําเภอ...................................สังกัด................................ 

หมายเลขโทรศัพท............................................................ 

มีความประสงคขอลาออกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ  ทั้งนี้เนื่องจาก................................... 
....................................................................................................................................................................... 

เม่ือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ  อนุญาตใหขาพเจาออกจาก 
สมาคมฯไดแลว  เงินคาสงเคราะหศพลวงหนาทีค่งเหลืออยูในสมาคมฯ  ขาพเจาจะมารับดวยตนเอง  หรือ 
ขาพเจามอบให...................................................................ตําแหนง............................................................. 
ที่อยู..................................................................................มีความเกี่ยวของเปน............................................. 
เปนผูรับแทน 

ขอแสดงความนับถือ 

.....................................................................สมาชิกผูลาออก 

.....................................................................ผูรับมอบ 

.....................................................................พยาน 

บัตรประจําตวั............................................. 
เลขที่........................................................... 
หมายเลขประจําตัว..................................... 
วันออกบัตร................................................ 
วันหมดอายุ................................................



                   ใบลาออกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหครูชลบุรี 

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

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

เร่ือง ขอลาออกจากสมาคมฯ 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี 

 ขา้พเจา้............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนสมาคม...................
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่.............ตรอก/ซอย............................ ถนน...............................................
ต าบล...................................อ  าเภอ.................................จงัหวดั............................  โทรศพัท.์............................
อาชีพ................................สถานท่ีท างาน........................................................ 
     เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เลขทะเบียนท่ี.......................สังกดั/โรงเรียน.................................
อ  าเภอ........................จงัหวดัชลบุรี  สังกดั....................................หมายเลขโทรศพัท.์.................................... 
     ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  คู่สมรสช่ือ...............................................................................
เลขทะเบียนท่ี.....................สมาชิกเลขทะเบียนสมาคม..............................ต าแหหน่ง.......................................
หน่วยงาน/โรงเรียน....................................................อ  าเภอ.........................สังกดั.........................................
หมายเลขโทรศพัท.์........................................... 

 มีความประสงคข์อลาออกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี ทั้งน้ีเน่ืองจาก...................... 
........................................................................................................................................................................... 
 เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูชลบุรี  อนุญาตให้ขา้พเจา้
ออกจากสมาคมฯไดแ้หลว้  เงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ท่ีคงเหลืออยูใ่นสมาคมฯ  ขา้พเจา้จะมารับดว้ยตนเอง  
หรือขา้พเจา้มอบให.้.............................................................................ต  าแหหน่ง................................................ 
ท่ีอยู.่.........................................................................................มีความเก่ียวขอ้งเป็น........................................... 
เป็นผูรั้บแหทน 
  ขอแหสดงความนบัถือ 
 
 
     .............................................................สมาชิกผูล้าออก 
     .............................................................ผูรั้บมอบ 
     .............................................................พยาน 

บตัรประจ าตวั.................................................. 
เลขท่ี................................................................ 
หมายเลขประจ าตวั.......................................... 
วนัออกบตัร..................................................... 
วนัหมดอาย.ุ..................................................... 



                                            ใบลาออกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี (กอง�) 

       เขียนที�................................................................... 

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

เรื�อง ขอลาออกจากสมาคมฯ 

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชลบุรี 

 ขา้พเจา้..............................................................................สมาชิกสมาคมเลขทะเบียน.................... 

ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�...................หมู่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................................ 

ตาํบล.....................................อาํเภอ............................จงัหวดั..............................โทรศพัท.์................................ 

อาชีพ.....................................สถานที�ทาํงาน........................................................ 

       เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เลขทะเบียนที�....................สังกดั/โรงเรียน....................................... 

อาํเภอ......................จงัหวดั.........................ตาํแหน่ง............................หมายเลขโทรศพัท.์................................ 

       ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  คู่สมรส........................................................................................ 

เลขทะเบียนสมาคมเลขที�.......................เลขทะเบียนสหกรณ์ฯ  เลขที�....................ตาํแหน่ง............................... 

หน่วยงาน/โรงเรียน.................................................อาํเภอ............................สังกดั.............................................. 

หมายเลขโทรศพัท.์................................................. 

 มีความประสงคข์อลาออกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  ทั�งนี� เนื�องจาก................................... 

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

 เมื�อที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  อนุญาตใหข้า้พเจา้ออกจาก

สมาคมฯไดแ้ลว้    เงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ที�คงเหลืออยูใ่นสมาคมฯ    ขา้พเจา้จะมารับดว้ยตนเอง    หรือ 

ขา้พเจา้มอบให.้.........................................................................ตาํแหน่ง............................................................. 

ที�อยู.่.........................................................................................มีความเกี�ยวขอ้งเป็น............................................ 

เป็นผูรั้บแทน 

    ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
                                     ....................................................สมาชิกผูล้าออก 

                                                                 ....................................................ผูรั้บมอบ 

                                                     ....................................................พยาน 

        

 

บตัรประจาํตวัประชาชน..................................... 

เลขที�................................................................... 

หมายเลขประจาํตวั............................................. 

วนัออกบตัร........................................................ 

วนัหมดอาย.ุ........................................................ 
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