ใบสมัครเขาเปนสมาชิก
เขียนที่………………………………….
วันที่……………………………………
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
ขาพเจา…………………………………………………………………ตั้งบานเรือนอยูเลขที่………..
.ถนน…………………………ตําบล / แขวง………………………อําเภอ / เขต…………………จังหวัด…………..
ไดทราบขอความในขอบังคับของสหกรณนี้โดยตลอดแลว และเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ จึงขอสมัคร
เขาเปนสมาชิกของสหกรณ ซึ่งไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 ไวแลว และขอใหถอยคํา
เปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีอายุ………….…ป (เกิดวันที่………….เดือน……….…………..พ.ศ…….……...)
ขอ 2. ขาพเจาเปนขาราชการประจํา หรือลูกจางประจํารายเดือน หรือเจาหนาที่สหกรณ ตําแหนง
…………………………..ระดับ………………..กองหรือสํานักงานที่ดินจังหวัด……………………………กรมที่
ดิน ไดรับเงินไดรายเดือน ..………………….บาท
ขอ 3. ขาพเจามิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 4. ขาพเจา
F ไมเคย
F เคย เปนสมาชิกสหกรณนี้
โดยได
F ลาออกจากสมาชิก F ถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก เมื่อ………………………………….
ขอ 5. ถาขาพเจาไดเขาเปนสมาชิก ในชั้นนี้ขาพเจาขอแสดงความจํานงสงเงินคาถือหุนรายเดือน
ตอสหกรณในอัตราเดือนละ……………………………..บาท * (มูลคาหุนละ 10 บาท)
ขอ 6. ขาพเจาขอแถลงรายการหนี้สินทั้งหมดซึ่งขาพเจามีอยูดังตอไปนี้ (แสดงขอความละเอียดของ
แตละรายชื่อ ชื่อและสํานักของเจาหนี้ วันเปนหนี้สินตั้งแตแรก จํานวนหนี้สินตั้งแตแรก อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
หลักประกันที่ใหไว จํานวนตนเงินคงเหลือในขณะนี้ จํานวนดอกเบี้ยคางชําระ และเปนหนี้สินเพื่อการใด ทั้งนี้ให
ครบทุกราย)
(1)………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
(2)…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(3)………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
*
อยางนอยตองเปนไปตามอัตราซึ่งกําหนดไวในระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด วาดวย
การถือหุน พ.ศ. 2548 แตถาจะแสดงความจํานงสงสูงกวาอัตราที่กําหนดไวตองไมเกินหนึ่งในสี่ของอัตราเงิน
เดือน (โดยไมมีเศษของสิบบาท)
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ขอ 7. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินของสหกรณ เพื่อชําระหนี้สินซึ่ง
ขาพเจามีอยูดังกลาวในขอ 6. นั้น เปนจํานวนเงิน……………………………………บาท
ในกรณีที่มีหนี้สินอยู แตไมประสงคขอกูเงินของสหกรณ เพื่อชําระหนี้สินนั้น หรือขอกู
นอยกวาจํานวนหนี้สินนั้น ขาพเจาขอชี้แจงเหตุผล ดังตอไปนี้……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอ 8. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูที่จาย
เงินไดรายเดือนของขาพเจา เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณ โปรดหักจํานวนเงินคาหุนรายเดือนและจํานวนเงิน
งวดชําระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อจาย เพื่อสงตอสหกรณดวย
ขอ 9. ขาพเจาสัญญาวาไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขา พรอม
ทั้งเงินคาหุนรายเดือนครั้งแรกตอสหกรณ ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนดแลว
ขอ 10. ถาขาพเจาไดเปนสมาชิก จะปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………….. ผูสมัคร
(………………………..………………..)

คํารับรองของผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6
(ถาผูสมัครเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 ก็ไมตองมีผูรับรอง)
เขียนที่…………………………………………
วันที่………………………………………………
ขาพเจา……………………………….………………..ตําแหนง……………………………………..
ระดับ……………….สังกัด………………………………………..………….ขอรับรองวาตามความรูเห็นของ
ขาพเจาและตามที่ขาพเจาไดสอบสวนขอความซึ่งผูสมัครไดแสดงไวในใบสมัครขางบนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ทั้งผูสมัครเปนผูมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณขอ 31. และสมควรเขาเปนสมาชิกของ
สหกรณนี้ได

……………………………………………..
ผูรับรอง

เลขทะเบียนสมาชิก…………

พินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชน
เขียนที่…………………………………………
วันที่……………………………………………….
ขาพเจา…………………………………………….……...……อายุ…………….ป สมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด รับราชการตําแหนง………………..…………………….…ระดับ………
กอง / สํานัก…………………………………………..กรมที่ดิน / จังหวัด………………………………………….ขอ
ทําพินัยกรรมกําหนดตั้งผูรับโอนประโยชนไวดังนี้
ขอ 1. หากขาพเจาถึงแกกรรม ใหสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด จายเงินซึ่งขาพเจา
มีอยูในสหกรณ ฯ ขณะนี้หรือจะพึงมีขึ้นในภายหนา ใหแก
(1) ………………………………………………………………..…อายุ………………..ป
อาชีพ…………………………….………ตั้งบานเรือนอยูที่………………………ถนน………………………..
ตําบล / แขวง………………………อําเภอ / เขต………………………………จังหวัด……………………………...
(2) ………………………………………………………………..…อายุ………………..ป
อาชีพ…………………………….………ตั้งบานเรือนอยูที่………………………ถนน………………………..
ตําบล / แขวง………………………อําเภอ / เขต………………………………จังหวัด……………………………...
(3) ………………………………………………………………..…อายุ………………..ป
อาชีพ…………………………….………ตั้งบานเรือนอยูที่………………………ถนน………………………..
ตําบล / แขวง………………………อําเภอ / เขต………………………………จังหวัด……………………………...
ขอ 2. ขาพเจาขอแสดงเจตนาไวดวยวา ถาขาพเจาจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดใน
หนังสือพินัยกรรมโดยทําหนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนฉบับใหมขึ้น ก็จะไดมอบหนังสือพินัยกรรมฉบับ
ใหมนั้นใหแกสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด ยึดถือไว
ขาพเจาขอรับรองวาในขณะที่ขาพเจาแสดงเจตนาทําหนังสือพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนน้ี ได
กระทําในขณะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
ไมหลงใหลฟนเฟอนหรือถูกบังคับขูเข็ญแตอยางใด มีความสามารถ
ตามกฎหมายและมีพยานรูเห็น 2 คน ซึ่งอยูพรอมกันในขณะทําพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนนี้ จึงลงนามไว
เปนสําคัญ
(ลงนาม)…………………………………………….ผูทําพินัยกรรม
(………………………………………..….)
(ลงนาม)…………………………………………….พยาน
(………………………………………..….)
(ลงนาม)…………………………………………….พยาน
(………………………………………..….)
(ลงนาม)…………………………………………….ผูเขียน / ผูพิมพ
(………………………………………..….)
หมายเหตุ

การขูดลบตอเติมหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในพินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนตองให ผูทํา
พินัยกรรมตั้งผูรับประโยชนลงนาม วันเดือนป กํากับ มีพยาน 2 คนรับรอง และพยานใน
พินัยกรรมตั้งผูรับโอนประโยชนนี้ ตองไมใชผูรับโอนประโยชน หรือเปนคูสมรสของผูรับโอน
ประโยชนนี้

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
เขียนที…
่ ………………………………...
วันที…
่ ……….เดือน………………..พ.ศ………..
ขาพเจา………………………………………………………อายุ……………..ป ปจจุบนั อยู
บานเลขที…
่ ……………..ตรอก/ซอย………………………………..ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง……………………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………..
จังหวัด…………………………………..รับราชการสังกัด…………………………………………….
ตําแหนง…………………………………………………………..และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก…………….……………….มีความประสงคใหสวน
ราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูห ักเงินและนําสงเงินใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน
จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับ……………………………….
…………………………………………………………….ที่ขาพเจาสังกัดอยูทงั้ ปจจุบนั อนาคต ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงิน
บําเหน็จ หรือเงินอืน่ ใดทีข่ าพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขา พเจาสังกัดอยู ทัง้
ปจจุบันและอนาคต ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดแจงใหในแตละ
เดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอืน่ แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน
จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับเงินบําเหน็จ เงินบํานาญ
หรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด
อยู หักเงินจากเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ หรือเงินอืน่ ใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามขอ
1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดแจงและใหสง เงินจํานวนดังกลาว
นั้นใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอืน่ ใด ไมวา กรณีใด
ตามขอ 2. เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหกั เงินดังกลาวสงชําระ
หนี้ใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน จํากัด กอนเปนอันดับแรก

(ฉบับนี้สําหรับกรมที่ดิน)
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ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ 3. นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจา
สัญญาวาจะไมถอนการใหคาํ ยินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพน จากการ
เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดนิ จํากัด หรือพนจากภาระหนีส้ ินที่ขาพเจามีตอ
สหกรณ เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการ
อื่น หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงิน
ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใดแหงหนึง่ ที่ขาพเจา
โอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ที่ขา พเจามีสิทธิจะไดรับจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แลวแตกรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอืน่ ใหสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตาม
คํายินยอมในหนังสือฉบับนีท้ ุกประการ เพียงแตสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดมี
หนังสือแจงใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ขาพเจาสังกัด
อยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและ
ถอยคําในหนังสือนี้ทงั้ หมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
หนังสือฉบับนีท้ ําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวท…
ี่ ……………………..
………………………………………………………..ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา และฉบับที่สาม
เก็บไวกับสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
(ลงชื่อ)……………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
(ฉบับนี้สําหรับกรมที่ดิน)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
เขียนที…
่ ………………………………...
วันที…
่ ……….เดือน………………..พ.ศ………..
ขาพเจา………………………………………………………อายุ……………..ป ปจจุบนั อยู
บานเลขที…
่ ……………..ตรอก/ซอย………………………………..ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง……………………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………..
จังหวัด…………………………………..รับราชการสังกัด…………………………………………….
ตําแหนง…………………………………………………………..และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก…………….……………….มีความประสงคใหสวน
ราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูห ักเงินและนําสงเงินใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน
จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับ……………………………….
…………………………………………………………….ที่ขาพเจาสังกัดอยูทงั้ ปจจุบนั อนาคต ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงิน
บําเหน็จ หรือเงินอืน่ ใดทีข่ าพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขา พเจาสังกัดอยู ทัง้
ปจจุบันและอนาคต ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดแจงใหในแตละ
เดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอืน่ แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน
จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับเงินบําเหน็จ เงินบํานาญ
หรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด
อยู หักเงินจากเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ หรือเงินอืน่ ใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามขอ
1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดแจงและใหสง เงินจํานวนดังกลาว
นั้นใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอืน่ ใด ไมวา กรณีใด
ตามขอ 2. เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหกั เงินดังกลาวสงชําระ
หนี้ใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน จํากัด กอนเปนอันดับแรก
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ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ 3. นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจา
สัญญาวาจะไมถอนการใหคาํ ยินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพน จากการ
เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดนิ จํากัด หรือพนจากภาระหนีส้ ินที่ขาพเจามีตอ
สหกรณ เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการ
อื่น หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงิน
ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใดแหงหนึง่ ที่ขาพเจา
โอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ที่ขา พเจามีสิทธิจะไดรับจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แลวแตกรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอืน่ ใหสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตาม
คํายินยอมในหนังสือฉบับนีท้ ุกประการ เพียงแตสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดมี
หนังสือแจงใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ขาพเจาสังกัด
อยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและ
ถอยคําในหนังสือนี้ทงั้ หมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
หนังสือฉบับนีท้ ําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวท…
ี่ ……………………..
………………………………………………………..ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา และฉบับที่สาม
เก็บไวกับสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
(ลงชื่อ)……………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
(ฉบับนี้สําหรับสมาชิก)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
เขียนที…
่ ………………………………...
วันที…
่ ……….เดือน………………..พ.ศ………..
ขาพเจา………………………………………………………อายุ……………..ป ปจจุบนั อยู
บานเลขที…
่ ……………..ตรอก/ซอย………………………………..ถนน…………………………….
ตําบล/แขวง……………………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………..
จังหวัด…………………………………..รับราชการสังกัด…………………………………………….
ตําแหนง…………………………………………………………..และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก…………….……………….มีความประสงคใหสวน
ราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูห ักเงินและนําสงเงินใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน
จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับ……………………………….
…………………………………………………………….ที่ขาพเจาสังกัดอยูทงั้ ปจจุบนั อนาคต ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงิน
บําเหน็จ หรือเงินอืน่ ใดทีข่ าพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขา พเจาสังกัดอยู ทัง้
ปจจุบันและอนาคต ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดแจงใหในแตละ
เดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอืน่ แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน
จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับเงินบําเหน็จ เงินบํานาญ
หรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด
อยู หักเงินจากเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญ หรือเงินอืน่ ใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามขอ
1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดแจงและใหสง เงินจํานวนดังกลาว
นั้นใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอืน่ ใด ไมวา กรณีใด
ตามขอ 2. เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหกั เงินดังกลาวสงชําระ
หนี้ใหสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมทีด่ ิน จํากัด กอนเปนอันดับแรก
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ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ 3. นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจา
สัญญาวาจะไมถอนการใหคาํ ยินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพน จากการ
เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดนิ จํากัด หรือพนจากภาระหนีส้ ินที่ขาพเจามีตอ
สหกรณ เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการ
อื่น หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงิน
ของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใดแหงหนึง่ ที่ขาพเจา
โอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ที่ขา พเจามีสิทธิจะไดรับจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ แลวแตกรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอืน่ ใหสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกรมที่ดิน จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตาม
คํายินยอมในหนังสือฉบับนีท้ ุกประการ เพียงแตสหกรณออมทรัพยขา ราชการกรมที่ดิน จํากัด ไดมี
หนังสือแจงใหสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ขาพเจาสังกัด
อยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและ
ถอยคําในหนังสือนี้ทงั้ หมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
หนังสือฉบับนีท้ ําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวท…
ี่ ……………………..
………………………………………………………..ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา และฉบับที่สาม
เก็บไวกับสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด
(ลงชื่อ)……………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(…………………………………………..)
(ฉบับนี้สําหรับสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด)

