
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด 

 เขียนที่................................................................... 

 วันท่ี....................................................................... 

 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.............ปี เลขบัตรประชาชน.................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................โทรศัพท์ที่ท างาน.............................รับราชการหรือท างานประจ า
ในต าแหน่ง............................................สังกัด.............................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด           
เลขทะเบียนสมาชิกที่.............................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด           

ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “สหกรณ์” โดยข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด           
ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการผู้เบิกที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน
หรือค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้ง 
เพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ)                  
และส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์แทนข้าพเจ้าจนกว่าหนี้และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  

 ข้อ 2 กรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการ          
ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่          
วันที่รับทราบค าสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง  เงินบ านาญ                 
เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า  เพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันอื่น                     
ที่มีต่อสหกรณ์ตามรายการที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป หากข้าพเจ้ามิได้แจ้งเป็นหนังสือ        
ให้สหกรณ์และส่วนราชการอื่นที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอม                     
ให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใหม่ด าเนินการหักเ งินและส่งเ งินเพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์                         
ได้เช่นเดียวกัน 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน                
ต้องหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก                  
ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ      
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอ งแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม                        
ซึ ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 ข้อ 4 การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้ มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ                      

 ข้อ 5 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้                   
โดยตลอดแล้วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและพยาน 

 หนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้กับกรมที่ดินซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า ฉบับที่สอง   
เก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามส่งให้สหกรณ์ ไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ลงช่ือ..........................................................ผู้ให้ค ายินยอม  ลงช่ือ..........................................................ผู้บังคับบญัชา  

        (.......................................................)         (.......................................................) 

 ลงช่ือ..........................................................คูส่มรสให้ความยินยอม  ลงช่ือ..........................................................พยาน 

        (.......................................................)    (.......................................................) 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด 

 เขียนที่................................................................... 

 วันท่ี....................................................................... 

 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.............ปี เลขบัตรประชาชน.................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................โทรศัพท์ที่ท างาน.............................รับราชการหรือท างานประจ า
ในต าแหน่ง............................................สังกัด.............................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด           
เลขทะเบียนสมาชิกที่.............................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด           

ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “สหกรณ์” โดยข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด           
ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการผู้เบิกที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน
หรือค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้ง 
เพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ)                  
และส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์แทนข้าพเจ้าจนกว่าหนี้และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  

 ข้อ 2 กรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการ          
ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่          
วันที่รับทราบค าสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง  เงินบ านาญ                 
เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า  เพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันอื่น                     
ที่มีต่อสหกรณ์ตามรายการที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป หากข้าพเจ้ามิได้แจ้งเป็นหนังสือ        
ให้สหกรณ์และส่วนราชการอื่นที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอม                     
ให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใหม่ด าเนินการหักเ งินและส่งเ งินเพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์                         
ได้เช่นเดียวกัน 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน                
ต้องหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก                  
ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ      
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอ งแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม                        
ซึ ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 ข้อ 4 การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้ มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ                      

 ข้อ 5 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้                   
โดยตลอดแล้วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและพยาน 

 หนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้กับกรมที่ดินซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า ฉบับที่สอง   
เก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามส่งให้สหกรณ์ ไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ลงช่ือ..........................................................ผู้ให้ค ายินยอม  ลงช่ือ..........................................................ผู้บังคับบญัชา  

        (.......................................................)         (.......................................................) 

 ลงช่ือ..........................................................คูส่มรสให้ความยินยอม  ลงช่ือ..........................................................พยาน 

        (.......................................................)    (.......................................................) 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด 

 เขียนที่................................................................... 

 วันท่ี....................................................................... 

 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.............ปี เลขบัตรประชาชน.................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ต าบล/แขวง............................
อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................โทรศัพท์ที่ท างาน.............................รับราชการหรือท างานประจ า
ในต าแหน่ง............................................สังกัด.............................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด           
เลขทะเบียนสมาชิกที่.............................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด           

ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า “สหกรณ์” โดยข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด           
ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการผู้เบิกที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน
หรือค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้ง 
เพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ)                  
และส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์แทนข้าพเจ้าจนกว่าหนี้และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  

 ข้อ 2 กรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการ          
ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่          
วันที่รับทราบค าสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง  เงินบ านาญ                 
เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า  เพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันอื่น                     
ที่มีต่อสหกรณ์ตามรายการที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป หากข้าพเจ้ามิได้แจ้งเป็นหนังสือ        
ให้สหกรณ์และส่วนราชการอื่นที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอม                     
ให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใหม่ด าเนินการหักเ งินและส่งเ งินเพื่อช าระหนี้และหรือภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์                         
ได้เช่นเดียวกัน 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน                
ต้องหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จปกติ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก                  
ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ      
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอ งแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม                        
ซึ ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 ข้อ 4 การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้ มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ                      

 ข้อ 5 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้                   
โดยตลอดแล้วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและพยาน 

 หนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้กับกรมที่ดินซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า ฉบับที่สอง   
เก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามส่งให้สหกรณ์ ไว้เป็นหลักฐาน 

 

 ลงช่ือ..........................................................ผู้ให้ค ายินยอม  ลงช่ือ..........................................................ผู้บังคับบญัชา  

        (.......................................................)         (.......................................................) 

 ลงช่ือ..........................................................คูส่มรสให้ความยินยอม  ลงช่ือ..........................................................พยาน 

        (.......................................................)    (.......................................................) 



 
 

  เขียนที่............................................................... 

  วันที่................................................................... 

เรื่อง  แจ้งความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินส่งช าระสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จ ากัด 

  ข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหน่ง......................................... ....................  
สังกัด.....................................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จ ากัด มีความประสงค์
ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ข้าพเจ้าจึงจัดท าหนังสือยินยอมให้ไว้กับ        
กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้               
มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ                      

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   
 
 (.......................................................) 

 


