๑

สำหรับผูค้ ้ ำประกัน

หนังสื อยินยอมให้ หักเงิน ณ ทีจ่ ่ าย ให้ สหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๒/๑
-------------------------------------------สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จำกัด
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. .......................
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................อำยุ...............ปี
เลขบัตรประจำตัวประชำชน - - - - - รับรำชกำร/ทำงำนตำแหน่ง....................
...............................................สังกัด......................................................ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่.....................หมู่ที่................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.......................................
เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จำกัด เลขทะเบียนสมำชิก........................ได้ทำหนังสื อยินยอมฉบับนี้ไว้กบั
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชัยภูมิ จำกัด เพื่อให้นำไปแสดงกับผูบ้ งั คับบัญชำหรื อหัวหน้ำหน่ วยงำนของส่ วนรำชกำร
หรื อหน่วยงำนที่ ข้ำพเจ้ำสังกัดอยูว่ ำ่ ข้ำพเจ้ำได้ยนิ ยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชำหรื อหัวหน้ำหน่วยงำนของส่ วนรำชกำรหรื อ
หน่ วยงำนที่ ข้ำพเจ้ำ สังกัดอยู่หักเงิ นเดื อน ค่ำ จ้ำง บำนำญ บำเหน็ จ หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ท ำงรำชกำรหรื อหน่ วยงำน
ที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดอยู่จ่ำยให้กบั ข้ำพเจ้ำตำมจำนวนที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้หัก ตำมภำระผูกพันที่ขำ้ พเจ้ำมีอยู่กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จำกัด ทั้งในฐำนะผูก้ แู้ ละในฐำนะผูค้ ้ ำประกัน ทั้งนี้จนกว่ำภำระผูกพันของข้ำพเจ้ำจะหมดสิ้ นไป
โดยให้หกั เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จำกัด เป็ นลำดับแรกถัดจำกหนี้ ภำษีอำกรและกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๔๒/๑ เป็ นประจำทุกเดื อน ทั้งนี้ ต้ งั แต่
เดือน.........................................เป็ นต้นไป
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำต้องเปลี่ ยนแปลงส่ วนรำชกำรหรื อหน่ วยงำนที่สังกัด โดยโอนหรื อย้ำยไปสังกัด
ส่ วนรำชกำรอื่นหรื อหน่ วยงำนอื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผูจ้ ่ำยเงิ น
ของส่ วนรำชกำรหรื อหน่วยงำนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ขำ้ พเจ้ำโอนไปสังกัดมี
อำนำจหักเงิ นเดื อน ค่ำ จ้ำง หรื อเงิ นบำนำญ หรื อเงิ นบำเหน็ จหรื อเงิ นอื่ นใดในลัก ษณะเดี ย วกันที่ ขำ้ พเจ้ำ มี สิ ท ธิ
จะได้รับจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชำระหนี้ ชำระค่ำหุ ้น
หรื อภำระผูกพันอื่ นใดให้กบั สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ครู ชัยภู มิ จำกัด ได้ทุกเดื อน และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิ บตั ิ ตำม
คำยินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประกำร เพียงแต่สหกรณ์ ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนรำชกำร หรื อให้หน่ วยงำนของรัฐ
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดอยู่เพื่อดำเนิ นกำรดังกล่ำวข้ำงต้น พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อยินยอม
ฉบับนี้ไปยังส่ วนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่ขำ้ พเจ้ำย้ำยหรื อโอนไปสังกัดใหม่ได้ โดยให้ถือว่ำสำเนำคำยินยอมฉบับนี้
เป็ นคำยินยอมของข้ำพเจ้ำทุกประกำรก็เพียงพอแล้วในกำรหักเงินของข้ำพเจ้ำจนกว่ำจะพ้นภำระผูกพันจะหมดสิ้ นไป

๒
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทำขึ้ นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป และ
ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้คำยินยอมนี้ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พน้ จำกภำระหนี้ สิน
หรื อภำระผูกพันใด ๆ ที่ขำ้ พเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จำกัด เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็ นหนังสื อจำก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั ภูมิ จำกัด
หนัง สื อฉบับ นี้ มี ข ้อควำมถู ก ต้องตรงกันกับ หนัง สื อยินยอมให้หัก เงิ น ณ ที่ จ่ำ ยให้ส หกรณ์
ฉบับของผูก้ ู้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสื อฉบับนี้ ท้ งั หมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ

(ลงชื่อ)…………………………………………….ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
(.....................................................................)
(ลงชื่อ)................................................................... พยำน (สมำชิกสหกรณ์)
(.....................................................................)
เลขทะเบียน.......................................
(ลงชื่อ)...................................................................พยำน (กรรมกำรดำเนินกำร)
(......................................................................)
เลขทะเบียน.......................................

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
ฯลฯ
มำตรำ ๔๒/๑ เมื่อสมำชิกได้ทำควำมยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ให้ผบู ้ งั คับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ
หรื อนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำรหรื อหน่วยงำนอื่น ที่สมำชิกปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ หักเงินเดือนหรื อค่ำจ้ำงหรื อเงินอื่นใด
ที่ถึงกำหนดจ่ำยแก่สมำชิ กนั้น เพื่อชำระหนี้ หรื อภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจำนวนที่สหกรณ์
แจ้งไป จนกว่ำหนี้ และภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป ให้หน่วยงำนนั้น หักเงินดังกล่ำวและส่ งเงินที่หกั ไว้น้ นั ให้แก่
สหกรณ์โดยพลัน
กำรแสดงเจตนำยินยอมตำมวรรคหนึ่ง มิอำจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม
กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่ง ต้ องหักให้ สหกรณ์เป็ นอันดับแรก ถัดจำกหนี้ ภำษีอำกรและกำรหักเงินเข้ำกองทุน
ที่สมำชิ กต้องถู กหักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม

