เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
วันที่…………………………………………….………….

คำขอรับเงินกองทุนสวัสดิกำรเพือ่ บำเหน็จสมำชิก
เรียน

ประธานกรรมการดาเนินการ

ข้าพเจ้า……………………………………………….……………….เลขทะเบียนสมาชิกที่………………………..…
ซึง่ ปั จจุบนั ข้าพเจ้ามีหนุ้ อยูใ่ นสหกรณ์ฯ จานวน……………………...…หุน้ เป็ นเงิน ………..…………….……….บาท
ข้าพเจ้าประสงค์จะรับเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก รายละเอียดดังนี ้
[ ] 1. เงินบำเหน็จสมำชิก (เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ )
1.1. สมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างประจาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลาออก
จากการเป็ นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของสหกรณ์ และลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า
120 เดือน จานวนเงิน……………………………..บาท
7. 1.2 สมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยเป็ นสมาชิกที่จะเกษี ยณอายุการทางานในปี ที่
ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน จานวนเงิน……………………..บาท
7 1.3 สมาชิกที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป และลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทัง้ นีต้ อ้ งเป็ น
สมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน จานวนเงิน……………………………..บาท
[ ] 2. เงินบำเหน็จสมำชิกเกษียณอำยุ : จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุการทางาน และต้องเป็ นสมาชิก
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 60 เดือน จานวนเงิน…………………………บาท
[ ] 3. เงินบำเหน็จสมำชิกอำวุโส : จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุตงั้ แต่ 65 ปี ขนึ ้ ไป และลาออกจากการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นสมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 120 เดือน จานวนเงิน……………………………..บาท
ข้ำพเจ้ำขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิกำรเพื่อบำเหน็จสมำชิกจำนวน…………………..…บำท และให้สหกรณ์ฯ
ดำเนินกำรดังนี้
[ ] 1. ขอรับเงินกองทุนฯ เป็ น [ ] เงินสด [ ] เช็คทัง้ จานวน
[ ] 2. ขอให้สหกรณ์ฯ โอนเงินกองทุนฯ ทัง้ จานวนผ่านบัญชีธนาคาร………………………………………………
สาขา………..……………..…….ชื่อบัญชี………………………………………….เลขที่บญ
ั ชี……………………………………..
[ ] 3. ขอให้ชาระหนี ้ จานวน……………………..บาท และเงินกองทุนฯ ส่วนที่เหลือให้ดาเนินการดังนี ้
3.1 ขอรับเงินกองทุนฯ เป็ น [ ] เงินสด [ ] เช็คทัง้ จานวน
3.2 ขอให้สหกรณ์ฯ โอนเงินกองทุนฯ ทัง้ จานวนผ่านบัญชีธนาคาร……………………………………
สาขา………..……………..…….ชื่อบัญชี………………………………………….เลขที่บญ
ั ชี……………………………………..
โดยข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทัง้ หมด (สหกรณ์ฯ บริการโอนเงินให้เฉพาะ
ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยเท่านัน้ )3
ลงชื่อ…………………………………………./
(……………………………………)

ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนดังนี้
ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ฯ บันทึก/ตรวจสอบ ณ วันที่……………………………………………มีรายละเอียดดังนี ้
1. มีเงินค่าหุน้ จานวน ……………………หุน้ เป็ นจานวนเงิน ……………………….. บาท อายุการเป็ นสมาชิก……….เดือน
1.1 หุน้ ที่ซือ้ เพิ่มในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ใิ ห้ลาออก จานวน…………….….หุน้
เป็ นจานวนเงิน…………………………. บาท(ตรวจสอบกรณีจ่ายเงินบาเหน็จสมาชิก/เงินบาเหน็จสมาชิกอาวุโส)
1.2 หุน้ ที่นามาคานวณการจ่ายเงินกองทุนฯ จานวน……………..….หุน้ เป็ นจานวนเงิน………………..บาท
2. มีหนีเ้ งินกูเ้ ป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ……………………………บาท รายละเอียดดังนี ้
2.1 เงินกู…
้ …………..………เลขที…
่ …………..……… คงเหลือ………………….……บาท
2.2 เงินกู…
้ ……………..……เลขที…
่ ……………..…… คงเหลือ…………………….…บาท
2.3 เงินกู…
้ …………………..เลขที…
่ ……..……………คงเหลือ……………….……….บาท
2.4 เงินกู…
้ ………………..…เลขที…
่ …………..………คงเหลือ………………………..บาท
3 ภาระผูกพันการคา้ ประกันเงินกูส้ ามัญ ดังต่อไปนี ้
3.1 ……………………………………………………..สมาชิกเลขที…
่ …………………สัญญาเลขที…
่ ……………….
3.2 ……………………………………………………..สมาชิกเลขที…
่ …………………สัญญาเลขที…
่ ……………….
3.3 ……………………………………………………...สมาชิกเลขที…
่ …………………สัญญาเลขที่………………….
4. สมาชิกได้รบั เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิกดังต่อไปนี ้
4.1 เงินบาเหน็จสมาชิก
จานวน………………………….บาท
4.2 เงินบาเหน็จสมาชิกเกษี ยณอายุ
จานวน…………………….……บาท
4.3 เงินบาเหน็จสมาชิกอาวุโส
จานวน……………………..…...บาท
รวมเป็ นเงิน
จานวน…………………………..บาท

ลงชื่อ……………………………………………ผูต้ รวจสอบ
(……………………………………………)
……………/………………./…………….

กำรจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรเพือ่ บำเหน็จสมำชิก
ฝ่ ายจัดการฯ ได้ดาเนินการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิกให้แก่สมาชิก จานวน…………….………บาท
เมื่อวันที…
่ ………………………….. เรียบร้อยแล้ว โดย………..……………………………………..………………………
ลงชื่อ………………………………………...เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
(…………………………………………)
…………/………………./…………….

