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ค ำแนะน ำและเอกสำรประกอบ 
1.กรอกเอกสำรตำมแบบฟอร์มให้ครบถว้น 
2.ลงนำมเอกสำรดว้ยตนแองเท่ำนั้น 
3.ส ำเนำบตัรประชำชน 
4.ส ำเนำหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรกรุงไทย 
5.เครดิตบูโร 
 
 

                 

ค ำร้องขอรับคืนค่ำหุ้นบำงส่วนระหว่ำงเป็นสมำชิก 

เขียนที่......................................................................... 
   วันที่.............................................................. 

เร่ือง   ขอรับคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  
    ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.....................................  
โรงเรียน..................................................................สังกัด.........................................อ าเภอ..................................จังหวัดชลบุรี 
เบอร์โทร..................................ณ วันที่......................................... มีทุนเรือนหุ้น จ านวน..................................................บาท 
มีความประสงค์ขอรับคืนค่าหุ้นบางส่วนระหวา่งเป็นสมาชิก เปน็จ านวน...........................................................................บาท 
(................................................................................) คิดเป็นร้อยละ..............ของทุนเรือนหุ้น(ถอนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 75) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ......................................................................... ข้าพเจ้ารับทราบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขอรับคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด และ
รับทราบวา่จะไม่ได้รบัเงินปันผลในส่วนของค่าหุ้นที่ขอรับคืน และรับรองว่าข้อความที่ระบุในค าร้องฉบับนี้เปน็ความจริง   
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าเปน็ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ได้ก าหนด ดงันี้  

1. เป็นผู้      เกษียณอายุราชการ        พ้นจากงานประจ า  
2. ภาระหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์         มี         ไม่มี 
3. ภาระค้ าประกนั                    มี         ไม่มี 
4. ข้าพเจ้า       เป็น       ไม่เป็น ลูกหนี้สหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ตามค าพิพากษาของศาล 

เงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก นั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์โอน
เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี...............................................................เลขที่บัญชี..............................................................  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการ 

ลงชื่อ...................................................สมาชิกสหกรณ์ 
    (..................................................) 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด 
เรียนผู้จัดการ  
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว 
      ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง  เพราะ.......................................... 

ลงช่ือ.....................................เจ้าหน้าท่ี 
              วันท่ี....................................... 
      ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง  เพราะ.......................................... 

 ลงช่ือ.....................................หัวหน้าฝ่าย 
              วันท่ี....................................... 
      ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง  เพราะ.......................................... 

     ลงช่ือ.....................................ผู้ช่วยผู้จัดการ 
              วันท่ี....................................... 

เรียน ประธานกรรมการด าเนินการ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว 
      ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง  เพราะ.......................................... 
เห็นควรเสนอคณะกรรมการด าเนนิการพิจารณา 

        ลงช่ือ.....................................ผู้จัดการสหกรณ ์
              วันท่ี....................................... 
      เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ เพราะ......................................... 

        ลงช่ือ.....................................ประธานกรรมการ 
              วันท่ี....................................... 
มติคณะกรรมการด าเนินการ การประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันท่ี………………….……………      อนุมัติ       ไม่อนุมัติ 
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