
เอกสารประกอบการขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากัด 

1. บันทึกข้อความ ขอลาออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากดั

2. ใบส าคัญจ่ายเงิน (เซ็นชือ่ผู้รับเงิน, เขียนรายละเอียดเลขบัญช ีและเบอร์โทรตดิต่อ ใหค้รบถ้วน)

3. ส าเนาบัตรประชาชน
**จะต้องเซ็นรับรองส าเนาเอกสารทุกครั้ง 



บนัทึกข้อความ

ส่วนราชการ 
ที่              วันที่  
เร่ือง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากัด 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากัด 

ด้วยข้าพเจ้า สมาชิกเลขท่ี 
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากัด ตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

ลงชื่อ 
( ) 

ธนาคาร เลขที่บัญชี เบอร์โทรศัพท์ 

-----------------------------------------------------------------สําหรับเจ้าหน้าที�-----------------------------------------------------------------

เรียน  ประธานสหกรณ์ออมทรัพยอ์งคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้จาํกดั

  ไดต้รวจสอบแลว้...................................................................................... สมาชิกเลขที� ........................ ซึ �งได้

        ลาออก            เกษียณอาย ุมีรายละเอียดดงันี �

  - มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์ จาํนวน .............................. หุน้ หุน้ละ 10 บาท  เป็นเงิน .................................. บาท

  - หนี�สินสามญั            เป็นเงิน .................................. บาท

  - หนี�สินฉุกเฉิน            เป็นเงิน .................................. บาท

  - หนี�สินโครงการ          เป็นเงิน .................................. บาท

  - อื�นๆ..................................................      เป็นเงิน .................................. บาท

  ไดรั้บเงินทั�งสิ�น            เป็นเงิน .................................. บาท

  ติดคํ�าประกนั .....................................................................................................................................................

............................................................................................ สหกรณ์ ไดด้าํเนินการแจง้ใหผู้กู้ท้ราบและดาํเนินการต่อไป

  ไม่ติดคํ�าประกนับุคคลใด

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา และนาํเสนอที�ประชุมต่อไป

            ลงชื�อ ..........................................................

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

                                เจา้หนา้ที�

                



 สหกรณ์ออมทรัพย์ จ ำกัด 

ใบส ำคัญจ่ำยเงิน 
 วันท่ี  

 ข้าพเจ้า สมาชิกเลขทะเบียนท่ี  
ต าแหน่งหรือต าบลท่ีอยู่  
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย ์ จ ากัด ดังรายการต่อไปน้ี 

   บาท สตางค์ 
เป็นเงินค่า     

     
บาท  รวม   

 
ค าช้ีแจง  

 
  ผู้รบัเงนิ 
 ( ) 

 
 
 



เอกสารประกอบขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากัด 

1. แบบค าขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิก 

2. ใบส าคัญจ่ายเงิน (เซ็นชื่อผู้รับเงิน, เขียนรายละเอียดเลขบัญชี และเบอร์โทรติดต่อ ให้ครบถ้วน) 

3. ส าเนาบัตรประชาชน 
 **จะต้องเซ็นรับรองส าเนาเอกสารทุกครั้ง 
  



สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากัด 
แบบค าขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิก 

(แนบท้ายระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2544) 

เขยีนที่ 

วันที่  

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ากัด 

ข้าพเจ้า อายุ ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน   แขวง/ต าบล 
เขต/อ าเภอ   จังหวัด    โทรศัพท์  
อดีตเคยด ารงต าแหน่ง     สังกัดงาน  
ส่วน    ฝ่าย  
และได้ออกจากงาน     แล้ว เมื่อวันที่  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ เลขที่    ตั้งแต่วันที ่
ติดต่อกันมาตลอด  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้ว 
เมื่อวันที ่   นับอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้  ป ี  เดือน 
มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์  ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  เพ่ือสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2544 
ข้อ 3 (1)  เป็นเงิน  1,000.-  บาท      และข้อ 3 (2)  เป็นเงิน     บาท 
รวมเป็นเงิน บาท 

ในการรับเงินครั้งนี้  ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมว่า  หากข้าพเจ้ามีหนี้สินคงค้างอยู่กับสหกรณ์ฯ 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนี้ต่อไปได้ พร้อมนี้ได้แนบ
เอกสาร ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบ
ค าขอรับเงินด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้ข้าพเจ้า ต่อไปด้วย 

ลงชื่อ ผู้ยื่นค าขอรับเงิน 
( ) 

------------------------------------------------------------------------------สําหรับเจ้าหน้าที�-------------------------------------------------------------------- 

เรียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จํากัด

ได้ตรวจสอบแล ้ว .................................................................... สมาชิกเลขที� ................ ซ ึ�งได้    เกษียณอายุ       อยู่ในสัังกดั.......... 

เป็นสมาชิกมาแล้ว ................ ปี ............ เดือน ซึ�งตามระเบียบว ่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์เพื�อสงเคราะห์สมาชิก ข ้อ 3 (1) เป ็นสมาชิก 7 ปี

ไดรั้บ 1,000 บาท ขอ้ 3 (2) เป็นสมาชิกเกินกวา่ 7 ปี ต่อกนัปีที� 8 ไดปี้ละ 500 บาท ดงันั�น................................................................................... 

จึงไดรั้บเงินสงเคราะห์สมาชิกเป็นเงิน ......................... บาท       

       ติดคํ�าประกนั................................................................................................................................................................................................

      ไม่ติดคํ�าประกนับุคคลใด

และอยูใ่นอาํนาจประธานที�อนุมติัได้

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุมติั

ลงชื�อ .................................................... เจา้หนา้ที�



 สหกรณ์ออมทรัพย์ จ ำกัด 

ใบส ำคัญจ่ำยเงิน 
 วันท่ี  

 ข้าพเจ้า สมาชิกเลขทะเบียนท่ี  
ต าแหน่งหรือต าบลท่ีอยู่  
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย ์ จ ากัด ดังรายการต่อไปน้ี 

   บาท สตางค์ 
เป็นเงินค่า     

     
บาท  รวม   

 
ค าช้ีแจง  

 
  ผู้รบัเงนิ 
 ( ) 

 
 
 




