
               

 

           เรียน  ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคาร         ทหารไทย          กรุงไทย จ ากดั 
สาขา  .................................................................................  

1. ขา้พเจา้  ................................................................................................................เจา้ของบญัชีเงินฝาก                                

ประเภท                กระแสรายวนั              ออมทรัพย ์         บญัชีเลขท่ี              -          -    -                                                                 

ช่ือบญัชี   ................................................................................................................................... 

2. ขา้พเจา้มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกับญัชีเงินฝาก เพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ 

                           2.1         (ระบุช่ือสมาชิก)  ................................................................... สมาชิกประเภท.....................   

เลขสมาชิก                                                                  เลขบตัรประชาชน 

                         2.2         (ระบุช่ือสมาชิก) ................................................................... สมาชิกประเภท......................     

เลขสมาชิก                                                                  เลขบตัรประชาชน  

                                  ให ้กฌ.ตร. ตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในใบแจง้หน้ี หรือส่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีธนาคารไดรั้บจาก กฌ.ตร. 
3. ท่ีอยูซ่ึ่งสามารถติดต่อขา้พเจา้ได ้คือ 

                     บา้นเลขท่ี.........................หมู่ท่ี.............ซอย................................ถนน..............................................
แขวง/ต าบล........................................... เขต/อ าเภอ................................................. จงัหวดั...................................................
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์......................................... อีเมล.์............................................................................. 
                 4.    ในการหักบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ หากปรากฏในภายหลงัว่าจ  านวนเงินท่ี กฌ.ตร. แจง้แก่ธนาคาร
นั้นไม่ถูกตอ้งและธนาคาร ได้ท าการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เรียบร้อยแล้ว ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะเรียกร้อ งเงิน
จ านวนดงักล่าวจาก กฌ.ตร.โดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้ และขา้พเจา้
ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหักบญัชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหัก
บญัชีดงักล่าวขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะให้ธนาคารแจง้การหักบญัชีแต่อยา่งใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการนั้นได้
จากสมุดคู่ฝาก/Statement หรือใบเสร็จรับเงินจาก กฌ.ตร. 
 การหักบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้ให้มีผลบงัคบัใช้ทนัทีนบัแต่วนัท่ีท าหนงัสือน้ี และให้คงมีผลบงัคบัใช้ต่อไป
จนกวา่จะไดเ้พิกถอน โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร และ กฌ.ตร. ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1  เดือน 
 

                                                                                  ลงช่ือ         เจา้ของบญัชี 
                                                                                     (.......................................................)  
  

                                                                                           ธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

                                                                                                  ลงช่ือ                                               ผูมี้อ  านาจลงนาม 
      (.....................................................)                                                                                                                                                                                                                                                  
        .............../...................../............  

    

    

 

แบบขอช าระเงินสงเคราะห์ โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร      

การฌาปนกจิสงเคราะห์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กฌ.ตร.) 

  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ กฌ.ตร. 

วนัท่ีรับเร่ือง...........................ล  าดบัท่ี............... 
สงักดัเดิม.......................................................... 
เร่ิมหกังวดเดือน............................................... 

 

 

     

 

   

 

    

           

 

      

 

           

เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

1.ธนาคารลงนามและประทบัตราธนาคาร 

2.กฌ.ตร. รับเอกสารเฉพาะตวัจริงเท่านั้น 

  

 

   

  

 

  



ค ำแนะน ำ 
กำรช ำระเงินฌำปนกจิสงเครำะห์ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ โดยวธิีกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร 

 

1.   สามารถหักเงินฝากเฉพาะบญัชีประเภท  กระแสรายวนั หรือ ออมทรัพย ์ ของ บมจ. ธนาคารทหารไทย  หรือ  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น 

2.   กรุณากรอกขอ้ความให ้  ชดัเจน  ถูกตอ้ง  ครบถว้น (สามารถหกับญัชีบุคคลอ่ืนท่ียนิยอมใหห้กัเงินได)้ 
-  ขอ้ 1 ใหก้รอกรายละเอียดเจา้ของบญัชี 
-  ขอ้ 2 ใหก้รอกรายละเอียดของสมาชิกท่ีจะหกัเงินในบญัชีนั้น   
-   กรณเีป็นบัญชีของสมำชิก  ใหก้รอกรายละเอียดในขอ้ 1  และ ข้อ 2.1  ด้วย หากมีคู่สมรสเป็นสมาชิก หรือมี

สมาชิกรายอ่ืนท่ีเจา้ของบญัชียินยอม และมีควำมประสงค์หักเงินจำกบัญชีเดียวกัน  ให้กรอกรายละเอียด  
ในขอ้ 2.2 

-   กรณไีม่ใช่บัญชีของสมำชิก  ใหก้รอกรายละเอียดในขอ้ 1 และกรอกรายละเอียดทั้ง ขอ้ 2.1 และ 2.2 (ถา้มี) 
3.   น าเอกสารยื่นต่อ เจ้าหน้าท่ีธนาคาร สาขาท่ีท่านต้องการหักบญัชีเงินฝาก พร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก  เพื่อให้

เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจลงนามรับรอง และประทบัตราธนาคาร 
4.    น าเอกสารดังต่อไปน้ี  ยื่นต่อเจา้หน้าท่ีฌาปนกิจสงเคราะห์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น  1    

(ห้องงานรับช าระเงินส่วนกลางและนอกประจ าการ)  หรือ น ำส่งทำงไปรษณีย์  ถึง งานรับช าระเงินส่วนกลาง
และนอกประจ าการ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์  กองสวสัดิการ  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  อาคาร 19  ชั้น 10   
แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั  กรุงเทพ ฯ 10330      
    4.1  แบบขอช าระเงินสงเคราะห์ฯ โดยหกับญัชีเงินฝากธนาคาร   (รับเฉพาะตวัจริงเท่านั้น) 
    4.2  ส าเนาบญัชีเงินฝาก หนา้ท่ีปรากฏช่ือบญัชีและเลขท่ีบญัชีของท่าน   (รับรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ) 
    4.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบา้น   ท่ีปรากฏหมายเลขประจ าตวัประชาชน ของ

สมาชิกทุกคน ท่ีขอช าระโดยหกัผา่นบญัชีธนาคาร  (รับรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ) 
       5.    สมำชิกเป็นผู้ช ำระค่ำธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีธนาคารเรียกเก็บในการหกับญัชีเงินฝาก 
       6.    บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะ หักเงินจำกบัญชีของสมำชิกทุกเดือน โดยสมาชิก

ประเภท สามญั ให้คงเหลือเงินในบญัชี เดือนละ ประมาณ 700 บาท  และสมาชิกประเภท สมทบ  ให้คงเหลือ
เงินในบญัชี เดือนละ  ประมาณ  100 บาท  หากให้หักเงินจากบญัชีเดียวกนั ให้คงเหลือเงินในบญัชี เดือนละ 
ประมาณ  800 บาท  โดยคงเหลือเงินในบัญชี ตั้งแต่วันที่ 22 ของเดือน และคงเหลือเงินไว้จนกว่ำธนำคำรจะท ำ
กำรหักเงิน  และกองสวสัดิการ จะน าส่งใบเสร็จรับเงินใหต้ามท่ีอยู ่ท่ีสมาชิกแจง้ไว ้

       7.    การฌาปนกิจสงเคราะห์จะยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากโดยทนัทีเม่ือ 
                 7.1  ธนาคารไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีของท่านได ้ติดต่อกนัเกินกวา่   120  วนั (4 เดือน)                 
                 7.2  เม่ือทายาทของสมาชิก แจง้การเสียชีวติต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์  
                 7.3  เจา้ของบญัชีแจง้ยกเลิกการหกับญัชี หรือ แจง้ขอเปล่ียนแปลงวธีิการช าระเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
       8.   หากมีขอ้สงสัยการช าระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์นอกประการ กรณีช าระผ่านธนาคาร หรือ ช าระเงินสด  หรือ

ช าระโดยตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ ไปรษณียธ์นาณัติ หรือ ช าระเป็นเงินสดท่ีตน้สังกดัเดิม  กรุณำติดต่อได้ที ่ 
งำนรับช ำระเงินส่วนกลำงและนอกประจ ำกำร ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์  กองสวัสดิกำร  หมำยเลขโทรศัพท์ 
0-2205-1384 , 0-2251-5979 ทุกวนัเวลำรำชกำร 


