ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
************************
เขียนที่...............................................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ....................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่.............................................................สถานภาพ ( )โสด ( )สมรส ( )หย่า ( ) หม้าย
อยูบ่ า้ นเลขที่..................ซอย..........................................ถนน.........................................ตาบล................................................
อาเภอ...................................................จังหวัด..............................................เบอร์ โทรศัพท์..................................................
ได้ทราบข้อความในข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ฯ แล้ว ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีอายุ.................ปี
ข้อ 2 ข้าพเจ้าเป็ น ข้าราชการ พนักงานราชการ หรื อทางานประจาในตาแหน่ง................................................
สังกัด........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน.....................................................................บาท
ข้อ 3 ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ฯ อื่น ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ ืมเงิน
ข้อ 4 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมตั ิให้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อ
สหกรณ์ฯ ในอัตราเดือนละ.............................หุ้น เป็ นเงินเดือนละ...............................................บาท(ค่าหุ้นละ 10 บาท)
สมัครใหม่ ครั้งที่................และชาระค่าสมัครเป็ นสมาชิก จานวน.......................บาท สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ
ไม่ต่ากว่า 6 % ของเงินได้รายเดือน แต่ตอ้ งไม่เกิน 80 % ของเงินได้รายเดือน
ข้อ 5 ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าหักเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินชาระหนี้ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าต้องชาระต่อสหกรณ์ฯ จากเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อส่งให้สหกรณ์ฯ ตามกาหนดต่อไป
ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนินการ รับข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จภายในวันที่ คณะกรรมการดาเนินการ กาหนดให้
ชาระเงินดังกล่าวและข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ ของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(......................................................)
ผูส้ มัคร
เอกสารแนบใบสมัคร 1. สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ 2 ฉบับ / สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรื ออื่นๆ (ถ้ามี)
4. หากปฏิบตั ิงานสังกัด รพ.พุทธชินราช ต้องแนบสลิปเงินเดือนสุ ดท้ายที่ได้รับเงินเดือน
.

คำรับรองของผู้บังคับบัญชำ
เขียนที่...............................................................
วันที่....................เดือน..................................................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า...............................................................................ตาแหน่ง.............................................................
สังกัด.............................................................ขอรับรองว่า ตามที่ นาย/นาง/นางสาว................................................................
ได้ขอสมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด และได้ให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานในการสมัครฯ นั้น
ตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ขา้ พเจ้าได้สอบสวนข้อความซึ่ งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครแล้วขอรับรองว่าเป็ น
ความจริ ง และผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 5 ข้อ 31 ทุกประการ สมควร
รับเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้
(ลงชื่อ)................................................................
(...................................................................)
ผูร้ ับรอง

คำรับรองของเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
เขียนที่...............................................................
วันที่....................เดือน..................................................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า...............................................................................ตาแหน่ง.............................................................
สังกัด.............................................................ขอรับรองว่า ตามที่ นาย/นาง/นางสาว................................................................
ได้ขอสมัครเป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด และได้ให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานในการสมัครฯ
นั้น ตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามที่ขา้ พเจ้าได้สอบสวนข้อความซึ่ งผูส้ มัครได้แสดงไว้ในใบสมัครแล้ว
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าสามารถหักเงินงวดรายเดือนของสมาชิกดังกล่าวส่งสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ได้ เห็นสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ ได้
(ลงชื่อ)................................................................
(...................................................................)
ผูร้ ับรอง
เจ้าหน้าที่การเงิน

หนังสื อให้ ควำมยินยอมของสำมี/ภรรยำของสมำชิกสหกรณ์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุ ขพิษณุโลก จำกัด
***************************
เขียนที่...................................................................
วันที่.....................เดือน......................................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า........................................................................ยินยอมให้.......................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................ซึ่งเป็ นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าคาที่ไม่ใช้ออก)ของข้าพเจ้า ทานิติกรรมอันเป็ น
การจัดการสินสมรสของข้าพเจ้าและคู่สมรสกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ทั้งที่ได้ทาไว้แล้ว
และหรื อที่จะทาขึ้นในวันภายภาคหน้าได้ตลอดไป จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกเป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ
ลงชื่อ..........................................................สามี/ภรรยา ผูใ้ ห้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยานและผูร้ ับรอง
(..........................................................)

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินให้ สหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 42/1

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
วันที่............เดือน.................................พ.ศ................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน...........................................รับราชการ/ทางานตาแหน่ง...............................................
สังกัด...................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................................
ถนน....................................................ตาบล................................................อาเภอ.................................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์....................................................
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เลขทะเบียนสมาชิก....................ได้ทาหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เพือ่ ให้นาไปแสดงกับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรื อหน่วยงาน ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ว่าข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ บาเหน็จ หรื อเงิน
อื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูจ่ ่ายให้กบั ข้าพเจ้าตามจานวนที่สหกรณ์ฯแจ้งให้หกั ตามภาระ
ผูกพันที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ทั้งในฐานะผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน ทั้งนี้
จนกว่าภาระผูกพันของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นไป โดยให้หกั เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
เป็ นลาดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 เป็ นประจาทุกเดือน ทั้งนี้ต้งั แต่เดือน......................................เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนสังกัดส่วนราชการอื่นหรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงิน
บานาญ หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรื อเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ ทุก
ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พือ่ ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่งสาเนาหนังสือยินยอมฉบับนี้ไปยังส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าย้ายหรื อโอนไปสังกัดใหม่ได้
โดยให้ถือว่าสาเนาหนังสือยินยอมนั้นเป็ นคายินยอมของ
ข้าพเจ้าทุกประการก็เป็ นการเพียงพอแล้วในการหักเงินของข้าพเจ้า จนกว่าภาระผูกพันจะหมดสิ้ นไป
(พลิกด้ านหลัง)

-2หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และ
ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากภาระหนี้สิน
หรื อภาระผูกพันใดๆ ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เว้นแต่จะได้รับ
คายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งส่งให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สองให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด และฉบับที่สามเก็บไว้
ที่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้ท้งั หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.......................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
(......................................................) เลขทะเบียนสมาชิก.............
ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
(......................................................) เลขทะเบียนสมาชิก...............

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ฯลฯ
มาตรา 42/1

เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานของรัฐ หรื อนายจ้างในสถาน

ประกอบการ หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระ
ผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้ หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไปให้หน่ วยนั้นหักเงินดังกล่าวและส่ งเงินที่
หักไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ ง

ต้ องหักให้ สหกรณ์เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุน

ที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินให้ สหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 42/1

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
วันที่............เดือน.................................พ.ศ................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน...........................................รับราชการ/ทางานตาแหน่ง...............................................
สังกัด...................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................................
ถนน....................................................ตาบล................................................อาเภอ.................................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์....................................................
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เลขทะเบียนสมาชิก....................ได้ทาหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เพือ่ ให้นาไปแสดงกับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรื อหน่วยงาน ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ว่าข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ บาเหน็จ หรื อเงิน
อื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูจ่ ่ายให้กบั ข้าพเจ้าตามจานวนที่สหกรณ์ฯแจ้งให้หกั ตามภาระ
ผูกพันที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ทั้งในฐานะผูก้ ูแ้ ละผูค้ ้ าประกัน ทั้งนี้
จนกว่าภาระผูกพันของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นไป โดยให้หกั เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
เป็ นลาดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 เป็ นประจาทุกเดือน ทั้งนี้ต้งั แต่เดือน......................................เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนสังกัดส่วนราชการอื่นหรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงิน
บานาญ หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรื อเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ ทุก
ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พือ่ ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่งสาเนาหนังสือยินยอมฉบับนี้ไปยังส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าย้ายหรื อโอนไปสังกัดใหม่ได้
โดยให้ถือว่าสาเนาหนังสือยินยอมนั้นเป็ นคายินยอมของ
ข้าพเจ้าทุกประการก็เป็ นการเพียงพอแล้วในการหักเงินของข้าพเจ้า จนกว่าภาระผูกพันจะหมดสิ้ นไป
(พลิกด้ านหลัง)

-2หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และ
ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากภาระหนี้สิน
หรื อภาระผูกพันใดๆ ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เว้นแต่จะได้รับ
คายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งส่งให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สองให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด และฉบับที่สามเก็บไว้
ที่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้ท้งั หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.......................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
(......................................................) เลขทะเบียนสมาชิก.............
ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
(......................................................) เลขทะเบียนสมาชิก...............

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ฯลฯ
มาตรา 42/1

เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานของรัฐ หรื อนายจ้างในสถาน

ประกอบการ หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระ
ผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้ หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไปให้หน่ วยนั้นหักเงินดังกล่าวและส่ งเงินที่
หักไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ ง

ต้ องหักให้ สหกรณ์ เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุน

ที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินให้ สหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 42/1

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด
วันที่............เดือน.................................พ.ศ................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..............ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน...........................................รับราชการ/ทางานตาแหน่ง...............................................
สังกัด...................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................................
ถนน....................................................ตาบล................................................อาเภอ.................................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์....................................................
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เลขทะเบียนสมาชิก....................ได้ทาหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เพือ่ ให้นาไปแสดงกับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรื อหน่วยงาน ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ว่าข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ บาเหน็จ หรื อเงิน
อื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูจ่ ่ายให้กบั ข้าพเจ้าตามจานวนที่สหกรณ์ฯแจ้งให้หกั ตามภาระ
ผูกพันที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ทั้งในฐานะผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน ทั้งนี้
จนกว่าภาระผูกพันของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นไป โดยให้หกั เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
เป็ นลาดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร และกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 เป็ นประจาทุกเดือน ทั้งนี้ต้งั แต่เดือน......................................เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนสังกัดส่วนราชการอื่นหรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงิน
บานาญ หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรื อเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด ได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ ทุก
ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พือ่ ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่งสาเนาหนังสือยินยอมฉบับนี้ไปยังส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าย้ายหรื อโอนไปสังกัดใหม่ได้
โดยให้ถือว่าสาเนาหนังสือยินยอมนั้นเป็ นคายินยอมของ
ข้าพเจ้าทุกประการก็เป็ นการเพียงพอแล้วในการหักเงินของข้าพเจ้า จนกว่าภาระผูกพันจะหมดสิ้ นไป
(พลิกด้ านหลัง)

-2หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และ
ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากภาระหนี้สิน
หรื อภาระผูกพันใดๆ ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด เว้นแต่จะได้รับ
คายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งส่งให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สองให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด และฉบับที่สามเก็บไว้
ที่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้ท้งั หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.......................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
(......................................................) เลขทะเบียนสมาชิก.............
ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
(......................................................) เลขทะเบียนสมาชิก...............

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ฯลฯ
มาตรา 42/1

เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานของรัฐ หรื อนายจ้างในสถาน

ประกอบการ หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระ
ผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้ หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไปให้หน่ วยนั้นหักเงินดังกล่าวและส่ งเงินที่
หักไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ ง

ต้ องหักให้ สหกรณ์เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุน

ที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

ทะเบียนเลขที่..................................
วันที่.................................................

หนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์
วันที่.........................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................สมาชิกเลขที่ ......................................................
ตาแหน่ ง............................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด......................................................อายุ........................ปี
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่...............................หมู่ที่............................ซอย.............................................................................
หมู่บา้ น...........................................................ถนน...........................................................ตาบล/แขวง............................................................
อาเภอ/เขต..................................................................จังหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................
โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก.................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับประโยชน์อนั พึงเกิดขึ้นในระหว่างที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ หรื อการเข้าร่ วมการประกัน
ชีวิตสมทบ สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุโลก จากัด ได้แก่ เงินทุนเรื อนหุน้ สะสม เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากใน
บัญชีรวมทั้งสิ ทธิและประโยชน์อื่นๆ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เช่น เงินสิ นไหมการประกันชีวิต เงินสวัสดิการและเงินหรื อประโยชน์อื่น ๆ
ข้าพเจ้าขอตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์โดยหนังสื อฉบับนี้ และให้ยกเลิกหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) ใน
การยกเลิกหนังสื อฉบับก่อนหน้านี้ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับนี้ ลงลายมือชื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูม้ ีอานาจเท่านั้น ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายประโยชน์อนั พึงได้รับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ทั้งนี้ ให้หกั หนี้ ที่มีต่อสหกรณ์ก่อน
แล้ว จึงให้แก่บุคคลดังนี้ มีรายชื่อต่อไปนี้ ตามลาดับและเงื่อนไขท้ายหนังสื อฉบับนี้
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขทีบ่ ัตรประชาชน

ความสัมพันธ์

ทีอ่ ยู่ (โดยละเอียด)

ให้ ได้ รับ
ร้ อยละ (%)

ที่อยู.่ .........................................................
.................................................................
.....................รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์..................................................
ที่อยู.่ .........................................................
.................................................................
.....................รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์..................................................
ที่อยู.่ .........................................................
.................................................................
.....................รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์..................................................
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการกาหนดตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระทาขึ้นในขณะที่ขา้ พเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ......................................................... สมาชิกผูแ้ สดงเจตนา
(..........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.........................................................)

ลงชื่อ........................................................พยาน
(.........................................................)

***หมายเหตุ แนบสาเนาบัตรประชาชนของสมาชิกและผู้รับโอนประโยชน์ ทุกครั้งทีย่ นื่ ให้ สหกรณ์

เงือ่ นไขการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1.ผูร้ ับโอนประโยชน์ควรมีความเกี่ยวพันกับสมาชิกดังต่อไปนี้ คือมีความเกี่ยวพันเป็ น พ่อ หรื อแม่ หรื อคู่สมรส หรื อบุตร
หรื อ พี่ หรื อน้อง ของสมาชิก
2.ผูร้ ับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ต้ งั แต่ 1 คน หรื อหลายคนก็ได้ กรณีต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน โปรด
กาหนดร้อยละที่ผรู้ ับโอนประโยชน์แต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชดั เจนด้วย เช่น
2.1 นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 20
2.2 นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 นางสาว ข.ให้ได้รับร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 100 ตาม ลาดับ
หมายความว่า หากนาย ก. ยังมีชีวิตให้อยูน่ าย ก. เป็ นผูร้ ั บโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่ นาย ก.ถึงแก่กรรม จึงให้
นางสาว ข.เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ ดียว และเด็กหญิง ค.เป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ท้งั หมดหาก นาย ก. และนางสาว
ข.ถึงแก่กรรม
3.กรณีที่มีการแก้ไขให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกากับด้วยทุกตาแหน่ง (ห้ ามใช้ ยางลบหรือใช้ หมึกขาวลบเอกสาร)
4.เอกสารต้องมีพยานลงนาม 2 ท่าน (ผูร้ ับโอนประโยชน์ห้ามลงลายมือชื่อเป็ นพยาน)
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่
(....................................................)
ตาแหน่ง................................................
วันที่................/............................../..............................

