หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ราชบุรี จากัด
( สาหรับผู้ก้ เู ท่ านั้น )
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว
อายุ
ปี ปั จจุบนั
อยูบ่ า้ นเลขที่
หมู่ที่
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ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน
(บ้าน)
(มือถือ)
โรงเรี ยน / หน่วยงาน
สังกัด
ตาแหน่ง
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิ น
และนาส่งให้สหกรณ์ฯ ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงทาหนังสื อยินยอมฉบับนี้ไว้ ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ดังนี้
ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิ น หักเงินเดือน / ค่าจ้าง / เงินบานาญ / เงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใดที่ ขา้ พเจ้าได้รับจากทางราชการ หรื อ
หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั และอนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และนาส่ งชาระหนี้
ชาระค่าหุน้ หรื อเงินอื่นใดแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ ๒. กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้เงินบาเหน็จ/เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
ของส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานที่ ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงิ นจากเงิ นบาเหน็จ/เงิ นบานาญ หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ขา้ พเจ้าพึงได้รับ ตามข้อ ๑ ตามจานวน
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด เรี ยกเก็บแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ ๓. การหักเงินค่าจ้าง/เงินบาเหน็จ/เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดๆ ตามข้อ ๒ เมื่อได้หกั เงินชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว ( ถ้ามี )
ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่งชาระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ ๔. หนังสื อยินยอมให้หักเงินตามข้อ ๓ นี้ มีผลตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรื อพ้นภาระหนี้ สินที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ เว้นแต่จะได้รับคายินยอม หรื อ
เป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด
ข้อ ๕. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดหน่วยราชการอื่น หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์การ
บริ หารส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่ง ที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัด มีอานาจหักเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบาเหน็จ/เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์ ได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระ/ค่าหุ ้น/หรื อเงินอื่นใดให้กบั
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ครู ราชบุ รี จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุก เดื อน และข้า พเจ้า สัญ ญาว่า จะถื อปฏิ บัติต ามค ายินยอมในหนัง สื อฉบับนี้ ทุ กประการ
เพียงแต่สหกรณ์ฯ ได้มีหนังสื อให้ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานของรัฐหรื อองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ที่ ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนิ นการดังกล่าว
ข้างต้น แทนข้าพเจ้าเป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุ กประการ จึ งลงลายมื อชื่ อไว้เป็ นสาคัญ และหนังสื อนี้ ทาขึ้ น ๓ ฉบับมี ขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่ ๑ เก็บไว้ที่ สหกรณ์ ฯ
ฉบับที่ ๒ เก็บไว้ที่ขา้ พเจ้า และฉบับที่ ๓ เก็บไว้ที่ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูใ้ ห้ความยินยอม
)
พยาน (ผูบ้ งั คับบัญชา)
)
พยาน ( เจ้าหน้าที่การเงิน )
)
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ราชบุรี จากัด พ.ศ.๒๕๕๗

