เพื�อให้สมาชิกผูท้ ี�จะเกษียณอายุราชการได้มีการเตรี ยมตัว เพื�อดําเนิ นธุ รกรรมกับสหกรณ์ฯ ได้อย่าง
เพื�อให้สมาชิกผูท้ ี�จะเกษียณอายุราชการได้มีการเตรี ยมตัว เพื�อดําเนิ นธุ รกรรมกับสหกรณ์ฯ ได้อย่าง
ต่อเนื� อง โดยไม่มีปัญหาการขาดส่ งค่าหุน้ หรื อค่างวดการชําระหนี� หรื อแม้แต่ความเข้าใจผิดเรื� องสถานภาพของการ
ต่อเนื� อง โดยไม่มีปัญหาการขาดส่ งค่าหุน้ หรื อค่างวดการชําระหนี� หรื อแม้แต่ความเข้าใจผิดเรื� องสถานภาพของการ
เป็ นสมาชิ กผูก้ เู้ งิน และการเป็ นผูค้ � าํ ประกัน ผูฝ้ ากเงิน จึงขอประชาสัมพันธ์ดงั นี�
เป็ นสมาชิ กผูก้ เู้ งิน และการเป็ นผูค้ � าํ ประกัน ผูฝ้ ากเงิน จึงขอประชาสัมพันธ์ดงั นี�
1. สถานภาพการเป็ นสมาชิก ผูเ้ กษียณฯ สามารถเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ต่อไปได้ เพื�อการสื� อสารสหกรณ์ฯ
1. สถานภาพการเป็ นสมาชิก ผูเ้ กษียณฯ สามารถเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ต่อไปได้ เพื�อการสื� อสารสหกรณ์ฯ
ให้ยืนยันที�อยู่ที�จะใช้ติดต่อกับสหกรณ์ เบอร์โทรศัพท์, E-mail address , ID Line
ให้ยืนยันที�อยู่ที�จะใช้ติดต่อกับสหกรณ์ เบอร์โทรศัพท์, E-mail address , ID Line
2. สถานภาพของการเป็ นผู้คํา� ประกันเงินกู้ ยังคงได้สิท ธิ� การเป็ นผูค้ � าํ ประกันตามสัญญาเงิ นกูฉ้ บับเดิ ม
2. สถานภาพของการเป็ นผู้คํา� ประกันเงินกู้ ยังคงได้สิท ธิ� การเป็ นผูค้ � าํ ประกันตามสัญญาเงิ นกูฉ้ บับเดิ ม
และเป็ นผูค้ � าํ ประกันตามสัญญาเงินกู้ หลังเกษียณได้
และเป็ นผูค้ � าํ ประกันตามสัญญาเงินกู้ หลังเกษียณได้
3. สถานภาพของการเป็ นผู้ก้ ู กรณี เกษี ยณรั บ เงิ นบํานาญสามารถกู้ยื ม ได้ โดยพิ จารณาตามหลักเกณฑ์
3. สถานภาพของการเป็ นผู้ก้ ู กรณี เกษี ยณรั บ เงิ นบํานาญสามารถกู้ยื ม ได้ โดยพิ จารณาตามหลักเกณฑ์
ของเงินรายได้ และมีระยะเวลาชําระหนี�เงินกูไ้ ด้ไม่เกินอายุตวั 75 ปี
ของเงินรายได้ และมีระยะเวลาชําระหนี�เงินกูไ้ ด้ไม่เกินอายุตวั 75 ปี
กรณี เกษียณรับเงินบําเหน็จ ได้สิทธิ กูเ้ งินโดยใช้ทุนเรื อนหุ น้ และเงินฝากเป็ นหลักประกันการกู ้ ได้ถึงร้อยละ
กรณี เกษียณรับเงินบําเหน็จ ได้สิทธิ กูเ้ งินโดยใช้ทุนเรื อนหุ น้ และเงินฝากเป็ นหลักประกันการกู ้ ได้ถึงร้อยละ
90 และการชําระหนี�เงินกูท้ าํ ได้โดยแจ้งให้สหกรณ์ฯ ส่ งผ่านบัญชี ธนาคารกรุ งไทย หรื อทําหนังสื อยินยอมให้สหกรณ์ฯ
90 และการชําระหนี�เงินกูท้ าํ ได้โดยแจ้งให้สหกรณ์ฯ ส่ งผ่านบัญชี ธนาคารกรุ งไทย หรื อทําหนังสื อยินยอมให้สหกรณ์ฯ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของท่าน
หักเงินจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ของท่าน
4. การชําระค่ าหุ้ นหรื อชําระหนีเ� งินกู้ช่วงรอยต่ อหลังเกษียณ
สหกรณ์จะส่ งหักจากเงินบํานาญในเดื อน
4. การชําระค่ าหุ้ นหรื อชําระหนีเ� งินกู้ช่วงรอยต่ อหลังเกษียณ
สหกรณ์จะส่ งหักจากเงินบํานาญในเดื อน
ตุลาคม กรณี ที�ส่งหักเงินบํานาญไม่ได้ จะต้องชําระเงิ นต่าง ๆ ให้สหกรณ์ฯ ด้วยตนเองก่อน ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
ตุลาคม กรณี ที�ส่งหักเงินบํานาญไม่ได้ จะต้องชําระเงิ นต่าง ๆ ให้สหกรณ์ฯ ด้วยตนเองก่อน ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
สามารถหักเงินบํานาญได้ การขาดชําระค่าหุน้ หรื อขาดการชําระหนี� เงินกูเ้ กินกว่า2 เดือนติดต่อกัน สมาชิ กอาจจะขาด
สามารถหักเงินบํานาญได้ การขาดชําระค่าหุน้ หรื อขาดการชําระหนี� เงินกูเ้ กินกว่า2 เดือนติดต่อกัน สมาชิ กอาจจะขาด
คุณสมบัติการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ และเสี ยโอกาสในการขอรับเงินเฉลี�ยคืน
คุณสมบัติการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ฯ และเสี ยโอกาสในการขอรับเงินเฉลี�ยคืน
การชําระค่าหุน้ หรื อชําระหนี� เงินกู ้ สมาชิ กต้องชําระเงินภายในสิ� นเดือนเริ� มจากสิ�นเดือนตุลาคม การโอน
การชําระค่าหุน้ หรื อชําระหนี� เงินกู ้ สมาชิ กต้องชําระเงินภายในสิ� นเดือนเริ� มจากสิ�นเดือนตุลาคม การโอน
เงินอาจชําระด้วยตนเองหรื อทําหนังสื อยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินในบัญชี เงินฝากของท่านหรื อโอนเงินเข้าบัญชี
เงินอาจชําระด้วยตนเองหรื อทําหนังสื อยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินในบัญชี เงินฝากของท่านหรื อโอนเงินเข้าบัญชี
สหกรณ์ฯ ผ่านธนาคารกรุ งไทย เลขที�บญ
ั ชี 450-1-19704-8 ชื�อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
สหกรณ์ฯ ผ่านธนาคารกรุ งไทย เลขที�บญ
ั ชี 450-1-19704-8 ชื�อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด บัญชีประเภทออมทรัพย์ แล้วแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ หรื อใช้แบบ Bill payment ของสหกรณ์ฯ โอนเงินที�
จํากัด บัญชีประเภทออมทรัพย์ แล้วแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ หรื อใช้แบบ Bill payment ของสหกรณ์ฯ โอนเงินที�
ธนาคารกรุ งไทย กรณี น� ีสมาชิกไม่ตอ้ งส่ งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์
ธนาคารกรุ งไทย กรณี น� ีสมาชิกไม่ตอ้ งส่ งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์
สหกรณ์ฯหวังเป็ นอย่างยิ�งว่าจะมีโอกาสให้บริ การท่านด้วยดี ตลอดไป เพื�อความสุขที�ยงั� ยืนในวัยเกษียณ
สหกรณ์ฯหวังเป็ นอย่างยิ�งว่าจะมีโอกาสให้บริ การท่านด้วยดี ตลอดไป เพื�อความสุขที�ยงั� ยืนในวัยเกษียณ
และขอขอบคุณในไมตรี ที�ท่านสมาชิ กมีต่อสหกรณ์ฯ ตลอดมา
และขอขอบคุณในไมตรี ที�ท่านสมาชิ กมีต่อสหกรณ์ฯ ตลอดมา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
โทรศัพท์ 042-249407 และ 042-211561 โทรสาร ต่อ 108
เงินฝาก ต่อ 101 สินเชื่อ ต่อ 102,103,104 สมาคมฯ ต่อ 106

